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 ال (ككب) فاكلا ف رح « ءايلاوواولا لصق

 هثءابؤلطلا تعبي 0 كو نبالو ا وكولتسأو
 - وو

 5 ةمكلاةكنولو سلو 57 كولا رعالانبا(كدف )

 ةيورلاق داو ةيسراغلابلي( (كك) ب ايلا لصف ))

 5 ص اش يي 5 سا سم <

 *« كمل ع نماغورلاىدح #*
26 

 *(لبأ/ةزههلا لصف)(ماللا فرحإ ةلوأرمشع ثلاثلا ندا هيلي ورم عىلاثلا ءزلسا عمط تل
 »(ًارحني رع وةعسهنأك فاؤملاةيرجخن م 0 عساتلاءزيللا ماةءزسا| دهماست قفا ودقو)#*

 نيم[هلاضفاو هع هلا6 | ىلع هلل !ا::اعأ

 هموقىف كيودحناداز )2

 نكا ارا كناولا واف كك

 ديم ما

 هردصةنؤرلاف هلوق

 عدمخلا ةحىسافأ دقو 5

 * كحلا

 ىورب سوماقلا ح راشلاف

 جلاب وانونمرسسكل اكلي نم

 دحاو نم ىأ اضااعونع

 نأ هلبقت_بي)الفدحاول

 لاف ىسراغلا ىددتل وقد

 ىذلاناغ ىوزلا ىدحت

 تيفقدب كب ةدنس راغلاب

 ةيلارلاةدتشامتاو فاكلا-

 نيفاكب كك لاشي الف ةزورض

 بحاصو ىناعاصلا هلعفام

 دل كن و)لمهأتةناسالا

 ءاعغهل |بسن )ب رغملا

 ليش قعر كيوب برعلا

 '7٠  ةئس افوتملا ىبلا

 (عيرم نرد ككاو
 هتك ها نرعلادالبفرخآ

 ميم



 , 5 (اكو) مخ #3 واولالهق 1

 ا 5و

 اشولاو هبفعوجرلا عزيسي ىأةيقلا هنسد ثوناهنع هقلا ذر يا سا

 كَما فيول ولأ لاقو هس در ةنغل ىهونيسشلا عفب دو لوقت ةماعلاو بيرقلاوعب 3

 ور د

 اذهبلعن يكن دوس لامو عراس“ .ىأرعتسُشا ومعنا لاقي وأ لثماك اشو شاوي

 راق 5 خ م8

 ديلا 2 أ ىثو تكسو أد قو ةعد رمس ير لما لانش الو طظقدالا اده.لاق

 ءامتلا ةعرس ةكتاوملاو 6 كشاوم سرفةد بعولأ لايشولا مسالاورب_لا و

 سقي ماطسيك رب ةمعنب هللادبعلاو ةنناو
- 

 وك : 8_ٍ 51 4 هد م هو 25

 ةلوؤد" الكورس ثاومداهستو 23 وت دس هيو

1 270 0 

 يو اكعو ضرملا ردت رام ل كو كار عوار دش 5 1ك درو (3غ)

 سل قمومصص © سر ست  ريوم 9و 5س 5 ةء

 ” ا اعود 0 ءلا ىف اهعحوو ىجلاىذأل 3 ء3و ا لوعوم

 ةومو ص هم 9 وم

 مهو ىلع ةغصااهذهو كوعوم كءووكعول جرو بعتلا ةداشع نمناسنالا هدرلالا َكعولاَو

 م - _-

 'لوعمملاو ثوغمملاو 38 ا كعودقو مودل *اعوللاو ممطك بسنلا ىلعوأ ملاك ليف

 ةكرعم كعولاو ىرهزالا لاك ةكرعملا ةكعولاو را رلانوكسةكعولاو كعولاو مولا

 8 8س

 ل اقتددشلا علوا ةكعولاو هندشو تعقد مالا ةكعوو اضعب مهضعيذخأ اذا لاطيالا

 9و صو م

 دقو . درولا ف لبالا ماحدا ةكعولاو يرش قود كلاةعفدلا يذهتلا فو هدفةطقسلاوأ

 وه ضم سو 5 <ي-<9

 درولا فرلبالاتحْااذاديزوب لاك ضومل دنع ضعياب شعب بكر :تِحدزااذا تكعوأ

 ىسعشتلا دم الرب نبادش :ةواهتاءاجتلبالا ةكغو ورع :ونألاكو ةكحولا كلتف تك رتعاو

 لوملاهتنسنع 0 لن مك تلعب

 (ذع) ا دسلا تنبح اذا ب الكلا ثمللا لاك هكعم نارتلا ىف ةكعوو

 لاوكول-برو كلذكىّتماذا لوك دقو رسَدَتلالبقو كيك كلا لم ىشملا ف ةكرك ولا
 سمس و مو

 امد املا كولو هرضق ن مح دبل اكناكاذا اود لبر ىمصالا كلذك هشيم

 | نبانعىورو نكْلاوكلاو مدل ولا فار ءالانا * نوكولا فما ةكوذو كه لاك
 ظ 1 قم

 ةرمدلص م وو 0 < 5 0

 دشناوهرازافرطل بس نأوهو لو كعةررأ نال ةرزتنا فار ءالا

 6-6 < و «ت -5

 كر كاهرادلا فنيش 237 ا

 5م د

 اهجوزشرتنأ ما اكن املا "لاوكو ولا ىرهوملا 0 .كةياكح كلر لاهلاق

 - يو دس ع سكس# ل
 مهجص» ري :



 ؟ ه٠ © (كشو) فقاكل افرح #3 واولال كف

 تا بم نحمر مم لب اقم طب ديوي ويه: نو جرعيبج وص و جهسمح عصا يحسم جت دع و نال لح ضر وجنت ع تكامل احا مضت يدي وحتي جممسج:

 لاو ةوارشوولل نر دة لم رسل قو معيب رمسلا كاتو (ثاشو) اهتكرحدب رب

 لاشالو نوكينأ أرمالا شوي ومالا وكل نأ اشو وات واذكنوكينأ كوب موضعل

 بلعتدشن آنوكبن أس الا كَشو أ امض لافر كولد

 زق 9 ء

 اوعنع واول ناو اهل. ةاذا + اوك بارتلا سان || ٌلئسوأو

 لدأف اذّكمودارأاغا #* اذَدْمأا دولا كالحاو #* قاس تناول

 كلذكوهحو لك ةخوتةمتونلاوناكشوو ناكّشوو . "لاذ نوكءامتاكشوو واولا نمةزههأا

 تاكو بيذهتلا تاهيهكلعفلل سا كلذ ٌلكعرسى ناعم -وناعرسسو اذ نوكي مناع

 ٠ دشن وناعرمساى أ كاذناكام
 9و يدعو 5ةهس سو < 39ه -

 ٌبدصَ:امدلاو ذه َناكشوأ »* منعنا روأ مهلتقنأ

 عضوملا 1070 هنمح لقى أي الا ب برطأ املا تاك شرما مهو

 مم و-

 ذاك هةعرسُمنكضوو هلك ووش ووو لا شووق رفا ةعرسس يملا كسشوو

 ىربنادشت ًاوَنالك ًااحورخ
 ا سس از وه س2 مرنوتظ

 ةصدع مزعلاو مكين اوخاب 03 م كا

 تس رم

 عرس أك شوشو مضل اجورخ ذالثَومهلوتو مكن ح ورشا دقو

 كلذ ناكشوو سمالا كلذ ناكشو نمو واولاب ماي الا كانا وورسالا ال سو ند مثدحتو

 ناسحلوق ماع امل أعد رسىأاكيشو حرتو بوةعن ع 0_0 "الا ا

 س8 - صدع

 انامفعتارانثب ريك هللا 3 مداد اك شون عملا

 صوم مج

 ربرح لاق اذك نوكينأ شو مهلوق هنمو ريسلا عرشأىأ اك اشياٌكشو نالف ل ًةوأدقو

 ىدتكلادب انزين سايعلا اوع-هد

 اياصب نأ كيوم "الا ضعبب # دقي قَدلالوجاذا

 ةبسلكلا لوق هنمو ىرب نبا لاق

 هه صرع سس سودمو وه سوص )و

 اعطقت نأ ى فلانا, وهلا لابح هت دكشوأ موكل شفي ااذا

 يو كلذو لعفلاونأ ا اهدعب ىذلا نوكن نارك الاو مسا غ1ظ1117 وقاد قو لاك

 هدممو 7 سد هو 0 9)وةةسمص»#» وص

 ماظعلا رق كيس وا نب ا» اتي ناس رهنم 0 وق

 -دو- 0-1

 ولديو برش ى ًاذكواذكنوكين أك شو ثيدحلا فرز كتدقو ماظعلا عرس كودو

 ممو س سم حو يسم رصد فمما وووصس موو نيمو مص هم وسم صصص وبس و ص مو ص مصمم



 اذك ملا ل--ر ىلع هلوق

 هديكح#م مأ هد اهناا اولصالاب

 (كنو) 2 فاكلاف رح « واولالصف 1

1 
 نراع)و ندع )5 5 2 مع ©« 65-

 | ابل لد ىملع * هنسنولعينابوسلاننكروو

 ارو واكورو مالا ىلع لروو هتزواجاذااك رون لبا تكروو ّنادعى أن كرولاتيو

 هيئذل لاكي رو كيروتلاو هنحو اءيثلا كروو هزواج ىل_.لا راووهملعردق كن

 ادهق رول هناو هيهفرقوهملا هفاضا اذااكم روب هريغ ىلع همن دن الق لروو هانا همْزلد هنأك هريغ 00 509 1 9 نوب 1 1 مم 26

 لالخ تسلا قول انداستلا وج هيلعينذلا ًلروو بنذهفدلسلىأ مالا
 وو د9 دومإو © 8اس قرد

 ميكمماظعلا ظلم ناصاا اي ع الامل كلروف

 88د

 ىو فيلا ىزعيه برضىتجبرضلاهلامأ ىأاتما لوو مظعلا ىف مد كأي هدوزصن دازأ

 ناكناو كرولا هنع ىزحئثملا لروفامواط مناك نا لاك فكك لحرلا ىفى ذهل !ثددح

 سعر و. اممغنلاملا هيون ةينيملا ىفّكي روتلات اككيروتلا هنعزجك لا ملاط
 ىلب كيو عضو نك عطا أوو 37 0 تيهذو همفتادعاذا ىداولا ىف تْكَرَو

 رولا ايزو لاقو لاق فاست نعش و كلذكو ماقأ موو و ناكملاب 2 لموإلا
 هئاحف كرو لبق هلاوثمهلا فأن ءىح ىنايعللا ىراأوهد.سنبالأق ةحاجلا دا

 دشنأاو فار ءالا نأ ساهموا ىرثتو سوقلا بناج دولا وك

 بقل تراغلاره ارهظ ا ع اهيرد لا 0 ويا مورد

 مد زوا والمد كك ”رئانا سوقا روك نونظالا

 0 رتل ني وقلا وا اهزعتر هنا كرو دحولاقو اهمزلاوبريسشعلا ضع

 لذهلاد كأواهكرو
 ودب كنب دج دمج مدعو

 هص نت ع س

 لادح كرون َحىطماذا 5 ىَشلا ىفاجريغ ضحتاهب

 فيولا قو لولا م ار ام ارا كوواولا فب ناكرولاو ا كساف ىطمدارأ

 هاو سحأ ىلع نوملطصد ىأ علض ىلع روك لح .رىلءسانلا عض لاةذنوك دة توكذملا

 هدعبو مهب ام فال خال بلع بكرتيالو علضلا ىلع يقال كرولا نال ةماقتسا الو هكماطنال
 لاكتع *ريسأ ةأرملاتك رو( كند )

 اهيداتك نو اانا اذا: اهيلامكلا |لهءاربّباا

 وربو ًادشنأو راصقلا دم نمةيبق يشم ى م وايش فأر ما فكروا
 يبد جم

6 3 

 لا نيااسعأ طالطلا دنع 93 كارلا هنعاتك روأف
1 - 



 عم (كرو) . فاكلافرح ه واولال ضف

 ىارلالاك كولا كلذكو جرسلا

 رضي هثبك رب ىهو ل #* دولا لي ا لاو

 هتلئاسك أ 1 ا باب تحلل لو ا روىلءهتلجلاذا هلا ةزملات تَكرَوو

 رانا لاا مضر دق يدك وقومي ارو 1 ىلع

 ينمولاربمأعضرلو 5 رت ان

 لأ نمواولا نيكستبكرومو كروم لذ مده دقورب رمسلا ى موكب رالا ند كروت ود

 كرولا 1 اروملا ةدعوتأل اق ىلا لاا العا كيرلا ربت كاك انساب لو كرولا

 ها رانا نوكا#ا لقيادة تسفا دعما 00000 ارلاُد ىلا خشؤملا

 دا توا ولا ليقو لج .ربكارلا هيف عطيىذلا عض ءزلاة كايد وو

 1 'لرولاو كارول لعدودعلاالا دشنأو زو عباو يا نم توكيامراك او كرولا

 ىفو هكروتحت تكا رلااهذْتي غد الك كو روملا 1 رلاةمداقةكرو واو كارولا لق
 مص

 ني زيهددحو سند نول ءارولا و يا نعمت قطيع كميل

 ةكرومل 0 لا رولا ةدبعوأ هنت رت ملح راق سل ىلا هك 8 لدقو ل >رل ادن

 اهلا قي مدن مقل :راهتاك اق ىلع تك ارلا نا ملاك نوهعدبا زال

 لدرلا عضد لدح رلا ىدينعب نوكست ةكرع ميلا ولاه لش راهم ل اروملا و كروموةكر ري

 لارولادي زونأ 5 ”لراوك روم فاك لارا 313 دشنأو ةكروملا وأم ءااذااهلعهلر

 ىلع ةكينإلا كرولا و كرولا ى افلةريغصة لا لص قر ى ِه لاقيو كرولا سلي ىذلا

 2 هامل تّومو ردو مسقوو 9 سمس 9

 لاق زو عججاوا بينيت قل 2 لارا مدقت علت ىلا ةقرغلا لارولا ىرهوجلا ةكروملا

 سم خم و 2

 كرولاوزا مالا ىف عوشلاالا 35 اهلزاوشالىراش ةروقد روفر

 ةمدأق ك1 :ءنوكتو لا رمل لروما كمر مرو برص هتقان نم ارْناىيح ثددلاقو

 بذج لابد هندارأ باكرا فاجر عضو نم عب قل يلع بر بكحار عير

 - موع 26

 ضعدلاو هكروكاذكوه رولابحول_هجاكرو لبا ا ريسسلا ن نءاهفكيلدنلا اهسأر

 لافغالا

 ةماص دس مو ص وم ه2و و هانت

 ىروشذاذبو كون تأر د ريصقلا ىلا هيتيضداَوم 1 ىرببان هتكرواذا يح

- 

 رهزاىرهوطادشنأو



 ل_صالاب اذكهكروو هلوق

 هررحو (اطوم_ضمةياهنلاو
 عم وأ

 (ُكرو) ٠ فاكلا فرخ »« واولا لصق 3

 سباع مسا وهذ 2 - سد 5وةم س

 اهيلوانان هاب قا 03 هءرسج افا قف تكراو

 ضرالا ىلع عفنترب رئالو هي رك ل ىلعن اب نيذلا نيد ثندحلا فو
 س 500

 نأاسأت !ىرالناكدعا<ثدد يقول هكرو دق عيداكف هيتبكرحز 2 وهتك كرو ىلعي و

 هس

 هل>ر ىلع +هجر وعضي ىأ ةالصصلاىف ليتل ض :رالا ىف ملا ها> رىلعل>رلا كرو

 عضو حاسمعا افو اهاع ءلرولا عضو ىنولا ىلع درة بعل ألا هن ود بملاربغ "هل .كسملاو

 عضو ىئعبةالصلا ىف كرولا هركي ناك هنا هاربا ثي دح ىو. ىنولا لجرلا اعةالصلا ف لرول

 لاو ضرإلا ىلءامداد>او نيدبلالا عضووش ىرش ولا لاقو وكاس دع اوأنسلالا

 ىعيلجر خي نأفةني !اامأق هوركمرخ الاوةنسامهدح نان هرضةالصلاف كروت وصخ ولأ

 ارو مط اسك الروت اذمأو ريسلا ىفءاجاك ضرالابه دست رمال دواكلا

 ْ اذقهكرو زوجالو لزتفهكرو ىنثلاقي احول اكو هنعى من دقو عاف وهوةالصلا ىفهيكرو

 ١ : : 2 8 0 توما اس ام سام 0

 | 0 كرولا ل جرا نم عضوا مئلذو مهيب واكرو كر كروزد_بهوهاعاى ءملا

 29م

 امالا مخثي نأ عبط تسب الفاهم شن ل رولاامأ اول-ر لاعالدبز عين 5 وع رمية اك امن هلجردملع

 لحرلاد_صس نورك هنأهللا دمع د دحىفو كرولا 18 ارولا ولرولا تلذل ل وس

 كلذف ششي ىحد_هناذا هيك رو عفرب ذرب نآىأ كروم د اوقدل_دسع ونأل )او اعيطضموأكروّدم

 نينركين :نكلومدوصمف واما ديو ضرالاب+ 0 رم هنأ ىعياعبطنم ا ةينو

 ف #1 ةرهيزالا لاو دوصسلا ىف سقعي هيتلأ يدم نأ كلر وتلا لاش ولاق كلذ

 دوصسلا فكاذزو مالود مشنا افلحرلا َّ ر 0 ا 5 : 1 رول ندوه ١

 املا سوهو 0 بتاع ابلج رلد ينأ كروب مهضعب لاق باوضااوهاذهولاق

 نأاسنلاّرمأ و ةبادلا ةفرعم لبا ويم نثق كر رويدا عا اذانك ارلاو

 روب 10 قدوم لاطلا ا دوبحسلا قش ىف نياجرلاُلُذ_توهوةالسصلا ف نكروت

 قىلصملا كرون هس نعد هللا د .علاكو شحم ى َجهكرو 0م
 نالرع ملف ل رونو ةدحاوة لاهي نالتعجلا ةالصفالور غلا ىف ءلر رود دواذالاو ةعبارلا

 هلَح رب ةقتعي نأ ه يهعرشا ةلطدرلا لا , روس و دوعقلالوطن م لعجانمنا كروتلا
 5< ١8و ءس

 اكرول بح رلاو جر سلا ىلع تكر رو لا.ة 2و كروان دال 7[ نيبسح أم ىلر ءالانبا

9 
 همس تب م 5 م داوم مل

 ىفةيكروىد_> ا عضووهل-ر ىثىأةيادا ىلع هلو ءارلا مز < هكرو ىثواكي دو تكروو

 هس 7 وة

 حرسلا



 ا (كرؤ) . فاكلا فرح « واولال ضن
 ا قهدص و وهدم <

 قو لو وذ بسنلا علو ملول هيفر عيونا ك5 اكدو هديتك دو معلا مم مدل

 و مس زل

 اكردو هنك دوو را الا مسدوه 'لدولا اهنمنوام6 و جاضالا ثددح

 دولا نمسا كداب و نتا ال لا :قهتلع-اذاكلذو

-_- 00 

 ةنسعمىا أدكردوةسجاجدو را م !نمةأ هات 3 اهو

 قيقدتكي دولا ٌلدووذنب#» داو ل>رو كدوتاذ ءلودوو كددوةجاجدو َليدوكيدو

 ىشاوذلا عي س 0 د جربتو راح ههمتيقلءا ارفلا ةريزشلاهبشمصش امال 1

 3 ا

 ءا' عما لا رو تلد ذوو داو وهسانلاى اىأوه وأ ”ىأىردأ تن كحام,ههلوقو
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 و 3 هاممقو

 «اراسا وكلك ى يلطتلاف «بلعت كحل وكلهم ف ضر "نعت ندىأ ًاريسلاىفا وبدي نا نع نيد راهم

 كلا مسمالاو كلا واكل همواكل هم وك راع و مداها“ ءوشلا 5 ىرهوحلا

 كلددو ىرب نبا لاف س ايقلا ىلع ىرهتيامم تسير داصل داون نمةكّشملا ىديزولا لاق م ةلا 1

 - هك - - هو

 بعمل لخوأ ادن او لاق الهلا لولا

 صل و و مم هي 5و

 اكولهتدل هللا بدسو 5 و هدقلاىداعٍببس

 مهكلع وهف سانا كهل سحرا لاعادة راهن نعد اقو ا وهرغاكلحأو

 نكساتلاو وسي وي نيذلا نياغلا نا ءانعموامضامال ف تناك اهدتف نئلهمشو فاكلا غشبى ورب

 لحزلا لاق اذافمهلاعأ» وس ايفدولدلا ورانلا اومح -وتساى أس انلا ٌكِزَعْنو وش ىلاعت هللا جر

 ةعاطلاْل رت , ىلع مهلج مهسأنأ 1 مكلذمهالاق ا1ىدلاوهو اىلاعت هلال مهل همحوأ اىلاوهف كلذ

 وهف مهلك ل ذلاقاذاهناءانعف مضلاامآو كالهلا ف ي-هعقو أى ذأ اوهف ىصاعملا ىف اا و
 25و و 2 وسو و

 ْ الضفمهيلعدل ىرب ر وام هس 'بهذب ايو سانل ا تبيع علول ]و لح ل وه راك الع مرأك أ آى امهكلشأ

 و م6

 || لد ةهتكلهأالاالامةقدصلا تطلاخ امشي د-هلاىفو مهلسب أ ىأمهكلهأ هلوقى كلاملاقو 1
 ردت دارأ !لدقو بهتك فا و-ودعد لاملاب طلتذت نأل بق نمةاك نزلا لمعت لع ضوه 0 1

 ١ دا 10 ٍ : 3
 ْ رعد د>قو اهنع ىعوهوتاكر لا ذخأ, نا ل.قوا 9 مانام هطلخر اب ماوش لارج ١ ءلامعلا

 8 همر

 ظ ىرقلا كل و ليزغ-لا فو ىلايعتكلهأىأ تكل أو تكلا ف ناس هان اهنعهلنا ىذر

 ْ تسل ولاك تلك ندع م مل وق هنأ رب ولأ كافو اولا مهاكذهأ

 وم 7 هم يس سس

 ْ كلاوهلا فكلاهنالفل#ثلا ودك 1 أ ىععاكلهدكلابج هكلهلوقت مع ة ةدسعولأ ىعل

 ناعطلا لذ نالورعوأ دشنأو ش

 ا 7 جم مح ٍ

 كلامز رك ودع اكلامملا #23 هلاثق نر

 كلاوهلا قكلاهوأن ادع 5-3 ا
 - 2ع و ا

 ْن وكمفكلاوهلا مالا فكلاهديرنأزو ىرب نت الاكس .راوذقرسفام ىلعداشاذهولاك

 داشناباوصولاق هف سلالف لاجرلا صوص هنال سرا وفزاجامناو سا.قلا ىلع دكلاه عجج 1

0 



 مي

 2 ع وعز هيما

20-7 > 

 اذا ديلا و تلال دكملا اارعولأ اهعاجرثك ذا اهكدوريسكلا عاجلا 1

 كلبي ت تدعو 1 كاهل يىذامن روكي نأ اروع دقو لاو ةطلت# ||

 نقيم ندانز لاف كالهو ىلع ىلع |

 ظ (كله) فاكلافرح « ءاهلالصف 5-0

 1 وقل صال نس اس و - 0 7 ا

 امن ومع قرت لاي الخللا كدو 5 ا ترش رئاذا

 ىهسب ىذلا نبلااذهبرشغ مول ةعينصال ةاعرمهىأ مهد ةشثرلا برسلوقي "لسقرحاه

 لدب) :ًاواهدكت ا !الجرلاعو سنى جنوبه قر هوقو ةئيثرا

 ومد هم 00 0 00 2و

 داولا ىسهسأرفت رم دقردقاهانأ تعل ًااعيضاب

 0- مور هةر وسو (,. وم دع هور

 درى هبات اهكهف 3 دوعىددذ :ر«دتانسو ماقق

 مى

 ٌكهلاو دكا اللاوو اوت أذان ددسن 2-6

 . لاق لهسلا ليقو اهرلغلا ٌبْلصلا ناكملا ار كهلاودن ريض ف يسار دكشو حام .رلاءنعطلا ةكرا دم

 اكد هيذ طناف + اكوكه كريس نكح رااذا

 اكن رلازاعلاءا 11 يالا لاذ كا كت
 م مة

 حفارلا همشمىف لاتغلا كورال زور دس ىلع مملأ ادب راضيأ أللهسلا اوهواكو كعاكريمىو رو

 ئآ 85ه ع ات 29 هس < م اه هد

 اك اك 1 رلا 0 نيوسلاوهو ٌكوكهءاش ىلع لوكعوىرهزالا اهردققوفهسفن
 ملص ص

 ظ ظ 0 هناك ىرن ًاوهو اهريدو اهم وأم ىوبوهوةقانلا تكك ليمن ةدالولا ف حير فن ااذا

 1 ١ اهات اهع ءرا و مظعو نر ةأاذا ىثنالا تككشو ىر هزالال اف ضع

 دسعو لاق لالهلا كَل يع رار لب ارك ىذلا ىثلا,تجش

*2> 

 ةءارق © تا 7 نو ى>نا تاماك اهواك واكله كل ينك اوُكللاو كاهلاو كلهلا لاق

 ويدوص هس م هص' مسوم

 تانعل ركب 38 :ءللدلكو ١ يا « طتقو نكر نكربا: نموهلاك لتلاو ثرذسا كلهبو أرق نم

 ' سو< مسمع مج

 نان ره تاينلا فددلاقفهد 0 د ىاتاسلاوف ةودح ف ةكساهلا ةفددح ول لمعتسا زاسلع اللد

 0 كاوا وق كا رو 5 له ىلا هرايداو بلوم همانقملهئادذتا

 اباو هرش'ا يشأ منال ىَت 1 0 رو ىله اولافامنا ل_ءاخلالافو داتدرخألا كلارعب

 كلاس عم_<دقو ىرهولا نوكلاهو ىذه موقىردزالا نوهراك اهلمهواهمفا د

 2, كى دوس

 مدنلا اومهيلع هنمناسب 27 6 شن كالهلاو لمارآلا رت

 حرامعلا لاف هك 00 ورك اهوكوذلا كه ءارششلادب نعن



 0 (ثكح) فالى رح ايلا

 لاك ان رق اشو اناس راجل( كيه 0 (ءاهلا لف

 ا راشد #2 كريشان ابش بد ةب راج

 هدي :رفوحال اوهساعت لاهو رينكل مل (كنبع كلذك ”لرايقو ربا

 مضل قبلا مالو هءارواءربتلا ف علا (ئنه) كة ىنالاو ةرثكبالو "لد

 ٍ نأ لاو ضرالاعقو تح ضرع هفاهتع هلت اىضرةشئاعثيدحىفو ةعضفلا ةكشولاو
 ١

 سو .5 89و < مهو < ةح

 رجافلا يسعنا كَهلاق» ازاو:ءاروام خر فلام خشن وا دقت مو مهعطقتفارتس نددت
2 

 ا ا
 امه -2مببوُملاوركسلا نأ: هةدسنبا مصنف ىأنهتو هكس عمرا 10

 ريك اوءاعدلا فمهلوقهمموهءا ار وامادفأ ا رح همم قس .وأهعضوم نمهعطةذديذحْ تو موا

 5 ىكديسسو ىك ءوو

 نتي نأ ىلا الكتب ممول ةهنم ل>ر وةرثكلل د ثراتسالا كتعونالف رسمات

 سلا ناتو دقفثلذكق شناملكوهتدوعن ا

 1  ”ىلاكلا قوثدد-ىفو للا سوك مهلا ورعوتأ «بذعلاَحاّسنار هَل ديم

 نع ع 6

 انرمس لاق نحالاو تعا رالا كر 0 يا ىلعرادبا, ىلع ّتدأ

 2 ا و ا هيد داأطاهم لشد ان ىخذما1 ارا ل مالا لعج 1 لالا نملكم

 لاق اهاسدىفان راها هدقوا مكان «لاقيا و راسادام .وقلللدللا نم
 َى ع.< و هم

 ءوايسإ ةيولم نعد ىفع 7 ا ارث يمل يحن

 > ازملاف كت بو ولو ةكتهدحا اولاداولا نع قت رمل عبق نتوا هزت اىلمللافسب

 8 اوك ماظعلا بد باسم #3 تنسف هنع 3 راك اكتهال

 5:27: 5ه -) ع اى هوم ع 4 5 5100 200

 ىواسا ارمسع لاو ءاقج ىأ كفيشةايهاىرهزالا ( كده ]ب هب ه..3 هس -. اهناشم تنابتسا ىأ

 1 1 رى هز ) جنسدك هو ثم مس

 الَعواذااهاقْمَأنيعلا عسبتبال ِ# ةيدصم“ اجده مهتم : ةدازمافصت

 نسمع ىك سو ىو د هدو

 لقد ١2قو ظطالبشالا؛ واطي اريشك ناك اذا َكدَمموِنممو كودو كفهمنالفلاقو

 قءاخرتسالاو 7 رطضالا كلا يلق اذا كّقهدقوا مقتل ىأ ّ وبقلا فدك كامل

 ورغو الاقامات مةرشكف ورحىف لمعتسموهو كح ثمللا لوهأ ىرهزالا (د) ىذملا

 س تت ع

 0 رثاطلا كوم قدح اذار ربو جو «ولاك هبجراذا هوه ل ةورداو وف
0 2 - 

 اكمل 0 كم ََك كو اوك ع موهفايهو ماونلا نعوم ماعلا لهو هقردب ف دح

 ىلا رعالا نيادشن كوتور

0 

 (رمشع ىان' برعلاثاسأ سب 9)

 لصالاب اذك كذنهوموهلوق

 "رلمكللهازع + هوماقلا

 دم مأ



 اذيأ خيو مضلا,كونلا هلوق
 هويوعم 1 سوماّعلا اك

 0 ا ا 1000 ا ف ن1 ا ل

 (كن) .فاكلافرح « نونلالصف 4

 ماسلا مم و تس

 راغص كيهنلانا 5 3 د 0 ا 1 لعل ١> ىسفت : بيطت

 قالا مضل, لونا (ال) لصخأو ورود رطب ل ةكستلارداوذلا ىفو

 ١ ةالمالا 1 امجناب « راد ىف ةماقالا نكهات يطال نب سل اك

 .ءاقتا ع 7 سيو #* النقل لمرات قتمسلل ل اقف * ١

 ارادوا ىذاَى 9 « ردم غبر نطفنالل

 قمر ءامس ارث لت نشا

 ءاود هل سدن "الا ءاو ا : سامح 55

 وم 8ء9س

 اوال هيو 10 اونلاو لون موقرعشلا فزوجيولاق كونا روجألا كوالاو

© , 27 

 زحارلا لاق وشو حول ثم سايق ىعاضيأ كور كو موقو قمح ىأ كومو

 م د ء و و سس ه-

 كو بابلو تكومساو 3# 3 0

 سمس ةهمض مورا 5و © تضصاةه و يدمر

 ىن هنال ىلهى رج ىرحأ هن وسسلاك قو داو رع اونواك و واكو لو دسقو

 ل_-رلا اراب هيف كو كمادا كاهذلاثي3-> ىو م-هلوقعفةئاوبيصأ

 لونأ اولوش مو و ًلماولاتوهتتقمسصتسا ىأانالف تْكودتساو لو تنامدك وأ 1و 1 اراض

 سلال قاذنك ناك اوكا بس .ةبيعتلا عقوهيو بس لاقو حارا نبا نع ساس قو »ودب

 + هد

 كوأنالف مياوففركوأ آلاف لة-ءلاناعةن. نموهاماو هسيفةقلختالو دسحلا ىف نولي

 لوألا ىمصالا لاقو لسيفلاو رمغلا ترملادنع :لوئلاو لهاحلانراعلا والا يوصالا لاق

 لعافلاو فيديرعل لا م هم ةقلاماذا قو | وأ 1 و همالكف علا

 كوكا آاواكمناهكيذنا 51 اًدقو ةكو شم ىنثالاو كلوش مو كيني لوع غل اوان

 0ملعقه 3 ا 5 نإ رمل كين م دع لاك ىلثملافو ةرثكلاددع *

 ا ل مك هةر فروهزالا ضب ءاهضعيقرطنان اسلاك

 اهلعىلغادا هلدسع ساعنلا

 لسو)#

 ١ م هيسأ. 1 م 10 7 هدو

 سماك ا ) صوم

 ردا رام رار علوا دك مرر ات دلو ١ مابتاو عرشلا مرا

 8 31 و معو5) زوو و

 انجن لاقي انام طوف دا ضعو صور ك1 كمهنلاو سيئ كيلا دهاعلاب

 8 < ه8

 وقعا نبا ا 0 صور 2



 ؟ ١ : 2 ا لاا 1 ا ست خا را ل ا
 1 010070 9 2 1 ع

 84 (كمن) فاكلا فرح « نونلالصف

 عمل علب اانا ٌكِبملاو لها لاو هلك قتفلامملاكيئلاودن فاخحالاو ذا هاىفتغلا

 ف رع ء هل لق ص رعلا مس تغلامو تش ناف لمعلا ىف غلامتنأ أكهتلا ىعمصالا ءاضالا

 ةةورع ت39 هخى 3

 رقوهرن ع فال .هنالهنايئومتغلابلتلذوعابحشلا لاجرلان + كوبتلاو كهتلاو

 بن وده ألوقوديدشلا ىوقلا ُلوَصلا لب الا نهوهزةعاهشلا ىفةك اس

 رعت يرجو ةاتلوا #2 رك كآراوُرينولذ

 اعاعشرادو ةعاصشلا»فصواذا هك ان هاا مدقردود كرم عاب هحالسنأدارأ

 مهعصت انمىأ 0 .و ه.لع هللا ىل_صهللالوسر نادك ان 0 هلم نيد ثددحىفو

 ىلإ ارعالانباهدشنأ ارعاشلا لوقو عاش ى ألي ل جرو

 مقا وق ةرلا له ىلع كمت * رشمات ولا نأرغأو

 ندناا 3 2 و ِس رملا هئم غلب دقت ًاراذا ل ديفيس و غلا مدقمى وندم ملاقف» رشف

 نالف كفمام لاقيهسف غلابفاديد_ثالك اة ًاماعطلا ىف كبت .وض ا كيلا

 نم كم لاقيو هسلك ؟ىفتْعاداضي أ ماعطلا ن رم ٌتكهتولك أدي لك ماذا ماعطلا كد

 اذك عدد نالف كام لاق تدللا نعد 0 قوما مامكا ءكلذك وماعطلااده

 فرعأام ىرهزالا لاقاو كا ه رضى أ 2 90 وكف امىااذكو

 اهنتسأالو ثيللاربغل كفن امىأ اذكعنصي كميامد_>العسأ) ووهام ىردأ الو ثنللا هلاقام
 م0 ص

 ٌقتودعلاف كين ل>-رو لكس مري غوهو كفاك الحر نم .ءانل جربت رص ثمللا لاو

 ةددلاك لو هدد : وعع َْق 8غ 1 وقع كم لاقي داك كنبأ ف غلاب وتعاكمتو مهفؤلاب

 ن2 ملل ارانلااهنك متلو هحاض نيام قدرا نارتو تود ةدهج كرناو
 هج 2 يا ا ا . 2 1 5 . .٠

 رانلا 2 امملو | اهقيطتت عم ىح ةغلاممعوضولا فهعياص !نيبام لعق غلاي واديدثالابقا

 ىف اهفمظتتو اهل -غىاوغلا ىرانلااممكَتَلو با قعألا اوكمنااضد أثي دما فو. هقارحا ىف

 نيذلا نيئموملا ضح ني-> ةردش نبدي زبثيدح ىفو لاثقلا ىلع. لا ىفلاقي كاذكوءوضولا

 اوغلباىأ مهودهجا عي موةلاهوحووكمنا نيكرمشملا لاق ىلع مهدئافو هوةازغىفهعماوناك ودو ع تهت يا 6_2 5 2 عر .٠ 17000 ٠
 اذ ودعا ع اهو عوف اناا ير

 0 ثتكهتومل-غفف غلاك |أن حاد عملا مهأ اتقى كدي

 هكيند لخرلا كرف نضام ىذا نقلا .مدسألا 7 قل تح هتسبلاك مك

 لالا اهل زانتفمرثلا لان "او ىذانملا عطاشلا فومسلان 5 ماو هيلغدك اهتودكت



 هعسم ها اضيأرسكلا

 نم لصالاباذ كلا ضوملا
 حراش لاقو ع باب

 نكل ععمبابنم سوما

 كهنو سوماقاا لوف

 عيدي فوتسا عنكعرشلا
 لصالا طبضل دهشيه.فام

 حراشلل كهشل هاقوتسا

 ري

 را تا ياس ا 7 ريب تارفن تاو »< عب #07 00 ع لون حب ج4
 ب 7 5 1 1 نام اروع 1 1 5 0 دل "١

 (كمن) >> فاكلافرخ « نونلالصذ 56

 ةرةوملماللا هس 1 ذتئذلاعض وملاك سل وكسلاوءرغ كلوسنلاو كسنلاوةردصملا هانعف

 ةكيسدألاو نكاسنلاوك انكار ل دقريد د الا نب| هوكسانم ءاكسنمانله-ىلاعت هلوقاورب

 نامزلاو رد_ىملا ىلع عش ودعت اودو اهدنا ارم ُح هب كا نم عج كساَئملا ثدي دا ىف

 سنو عيذاذا اكس كيك سادقو بذل كسنلاو كسا نماهلك يطارومأ تروم مث تاكملاو
 لاك كوسْنموهفهرزوطوءاملانإغبوثلا

 تدم 7 م5

 رهشأ ةسسءاسلاءش كولو #2 0 رع حابس را تْنبالو
 و

*« 

 نعةضفلا ٌكدسنلاو بهذلا كيسا و ا ةلعافر طملا هد لودعأ اريضخةكسان صر و

 انهم ةكيسل ةضفلا كئامس كسلا ارعالا نا هنمةظيللاةعطقلا ةكيسسلاو بلع

 ةكمب تاك مام الا سأدن مىلاعتهللاهاق_صوه_سف: رمل هنالك ساندبعتملالسبقو "يكس س)

 د2

 ةضفلا ةكيس وه وكب نمذوخأم وهلاقف وهام سانل م ع لسمو ثيللان مةهصلخلا

 عارك نعر لطنيسلا خقوشونلا م ذب كسلاو لارا و هاف مات ادا

 ةكفتلاثدللا (خغ) ةصوراهارثولاك هد ناك طن ائالثلاف سددها (نطنإ)

 دةغتاذا هع ع رغكدك فار ءالانبا نعسابعلاو أى ىور(ئاكن )ةذقلا ا
 و هد 7 ووري دهس

ةفشحوألاقو 8 ارو رعزاهاجخةر - ىهو هكا تدح او تالا عك + هيلع
 2-6 1 

 كلذدج لولادة هتاها لاق ولاق ةكلت هند حاورورغزلاةر 2 نوذلا صخب 08 1

 هدد 01 اهتواكمو أ لا شكيتي شت 22 افورعم

 ىرخ ًادغله فو فل أ ص قنتلا نموهواهتمهسلعلاز 0 و كونوها عل صو

 ا دم

 ختفلابضرملا كيس ياعتنا اءلاقو ل ىضو ندى 0ر6 لا ىج لاهلك

 650 م مع

 الن تصب ليةمنسا لاق همذأم عمجب تب 000 ولا ءاملب الات .و ا و

 ايعافألا بي رمشلا مصدقو هيلع 5 ٌنَدَغاذا ضايخلات و لاو

 1 ا
 00 ريضموبغ سادعنباثند->قىو نيلاهعرضىفقيرلفاتصتناذا اك ماحب ةانلا تكمنو

 ِق فانا لامن مث-_سو هيلع هللا لص ىلا ن ءقورو هبنؤنا برطلي لس قناع اال لذ

7 2 

و ةيراجلا ضف تاصسأ ىفالوناتلاءاص ةّيسس ىف يتلا و أ
 ىضفخ | نكل

 2م حج م

 - 2و

 7 قع نت لاعب زا وت مدل رومان“ به فام رسل اووي لا ند 5 اريل

 ىا ودل اهل تندح كال كلغ ريا ارم دنس نو *ح 00 هلوقو
 ايل 3 3 7 ٠

 رتل

 هتذلاي
 هه



 م ا ال نيكل 1 اورشليم 3 د ا ب ل لا يي ال ا ل ا ا د و

 10 7 ١ ا

 00 (كسن) فاكلا فرح « نونلالصف

 13297111 زوروا وو برا د و حاول
 ليقو ريغصلا خرلا لاو كيسا, نهطلا ُكّرلاو ناكل سمة بضل كلو ةملل ا ناسل ةقاش ىلع

 حباهلا لوقهنموءادصغلاه,تماكت دقو برعم ىءراف خرلا ندرصقأ وهل قو قا رزلاوخ 0
 دو

 لرتلانلاجدلا لدي مالس.لاهلعىسعتاثيدلاىفو * ر 5 ليت اكررطم 7

 هم رلا وذلاف كزاتلا عملا و

 لزالا 1 ودص تكس دولا نم » هناك لازيال ىلا نمإلا
4 

 ل هّددعه اس 9و

 هتعشضدحو ريصقلا حرال لك عجس 5 همك زان تاك ناو نوركتنال نري ىذنبا ثيدح فو

 لاح 00 اءىسع ل تقهر ىلعت ناك ىَشيالوصق لوك عر و ا ل خرلا ريغصت

 زاتعلاو زو تاتسود ردا لولا هبفن 4 هعرتاذاكلذكو 1 هنعطاك ردك ش
 4 وو 5

 ىأرامريغ مكر لوقتو قه اريغتناسفالا كمرو ناس ذالا ف لوقلا وس اوال حا

 لجرلا تك" يدي زونأ نام الار لَو حامعلا فو مانا ىف تاع ل ل

 ند تيتوامالو ني .هكمالو نيك ١ ارياوسنللاسقفلادالا رك ةءادردلا ىبأث يد -قو 3 ةرحاذا

 ل تزعل نديلد وهب هيلع تملا هعْبع ذل رات "نلاقي سانلا ُبمعي ىذا لا

 ١ دلل وكذا 1 يم نالافف سوح رشد ع 2 ّ ْن نوعنبا ثيدح فو ريصققلا حر

 مو ل كنا هوب بلعالواعنقاىلاب برأ لو ةعاطلا وداعك( كل هود بلع
 هبانونيدمذي وهيئات ثوكس ||| و مم

 خامصلا 3ك يورصت كِل واكس كسا ىلاعت قنا 24 مس ورع متت سالك اقفاكش سوس عد له

 هسعم مأ سوماقلاو هكا هلا دسم لاطمت ونس دقودياعل سان لبر رم وقام معللا نع مضلا

 لوقت ةحددلا ةكيستلاومدلا كس البق و ةعبذلا :ركلسقلاو كلا است عملا واكس انراضىأ

 كيلا ةصيذلا كلن مس او ىلاعت هللا اهفرم :6بنبر بمد أ بلف ذكوا ذك نم

 ع *رش كل سنالاو داو نعت ام عيواوكسي رشل هبت ره امل سنلاو ٌكئاسن 5235

 عضولاٌنيثكاو كذلك قو انتادبعممى أاكسانمانرأو لو زيتلا فو كسننلا

 اهيلعموادىأ لست رطل لملاك رشللا كئاستلاو كس ناد ا

 نالاَع ه وهداتعت ىذلاداتعملا عضوملا برع مالك كسار هلا لاكو هنوأب تببلا نزكبمو ١

 انلعحةمأ لكما رقودءاونأ لاك و كسانَلا تيعسي وهريغوأ ناك ريخ قمداعياكستمن الغل

 برةتتنأةمأ لكلاناعحلاك هناكر لا نعم ىلءلدب عضوا اذهق كسلا لافاكسمواكسم

 املاك نمو سوادب ناكم سلع لشن ئناكسمانهخ كسلا نخهتنحئامذلا حبذت ”نأب

 11 0 0 1 قل وجب سو ال توتو 070150520500537 1م هدا سس تمس تعج



 1 تا - 1 ل ل ا

 : 5 كرن) فاكلاف رح * نونلال صو 84

 ةمرلا ىذلوقه مو

 كباوُدلا باضولا اعذب هيراوجب 0: ُتورَعَو فاعشلال "ال1 دقو

 سو ىروو دوه

 ةدازلا 0 لطاننضقا مئاوءدس ننال عضوم مس نأ كومو عضاومةك | و لوسوك منو

 95 © س

 فرخه انزوناكل ال_صأتناكولام الل ءادنالا ةدانزلاءالوأ تناكاذا ءا !اىلع ضقن ناو

 959 س

 ةيورلاف نوقعضولا مهأوةنخ ة«وشياكجلمالا همالك غن جراخ نبل دهوالواأ

 ثلا ب دس 7 د ّ ( هبتوعلا بعود بع بععشنلا#

0 
 ٠م 5و

 لاش اًض وهو ررسننوأ لا للا 0 0 تباعوملاب لاند ندا

 ىر ىهزالا لاك ناع ف الاو هر هيو دابشك اتا ل برعلا معّرتام

 1 :نممالغ ىفدشنأو

2 
 ىو جووؤوو لوو ةسس

 دحاو لصالاوبلا ل قرع 3 دحبإو رق مارال عرفت

 تلف ةرمقلا هللا دبع
 2 هم 7# 5

 لك اوكار 2 2 نانالادمع #24 ومحو حا ركنا لامع ماعلا حب
 را

 سو مصرع

 لجار ركاب امثتاطْلسِن هلك اقع ف ىةمااو اندلا نا-عر
 8599: وه عمو

 لان اوهسهم.رع نيباسم 5 ٌتّصراع سمشلا ذا لايك ىَرت

 لانو مانآلا ف فاس لكىلع 5 لم ضقاناك ن اكس ل لكس

 اهحب و رفاه ااهمالدقو

 سل مث سم م5795دموسو 1 2-2 58و س

 |ءالخاد-وةيدك ةسض 0 ىلإو تضفي ارا تددو
4 

 م59

 نآىلل_ضاقف طخ ىربنباىلامأ ىئاوح ىف تد ارو ةللعو اق كنيراهل ناوي انأب تدارأ

 نال سس سس سس سس سس سس

 نيددلادنانأابض ىدهأدقناكو ةصغلا ىذتا ار وه ريال ضي ءاطاوا لاقو

 . ءاررخلاو لولا كلدكو ناكر ةيناان [نرازط اني عقال سف عشا ننا ىكحو

 : ةأرعال ابارك ورع نامءوبأ دشنأ ناجرةلرولاو بلو نانعطهجسون يملا

 قاكلاو ءناج رلاىفدشن عدم

 سوسو

 دحاو لصالاو تسلا را #3 دج ونازل مفر

 دحاو لل صالاو ناسأر هبضلارثأدا لاقي نو لاق قرفتلاوةعيطقلاو ةلذلاو :لقلا مهامرلاق

 112701700507533 لتلعب ومس سرب تجب بموسم دك هدمت ل دك كنا

 يلع

 به ا بضل زم سلع الع ويري

 د تو ل رش يل 4



52985 

ْ 

 اح صصص

00 00 0 0 

 سلا (كن) فاكلا نرح * نوئلاو ملا لصف

 رك كأم نم واتم دلت المىزب نبا لاه .ىنولاضلوزنو مالاسلااهيلغل ربح ىعبماللا

 ماو .رخلاكلام و كلم ست الثا لصفر نينا همجبو لاه كيلالا سشالا فلكل

 ربك !١ةينككلام وأ ىلارعالا نبا ”ءإ_ظنحن كلاموديز نيدلام ناكلاملاوهلملا اريسط نمر اط

 رعاشلا لاق لغو [مهنالدب يكن سل 7 و
- 

 8 .'ادكدطأ ىلا كلامانأ د ترد ىناوغلا نا كلامانأ

 4 مه 3

 رخآلاقو كلامو مرهلالاسقيو |

 كلامو وديع 5 كلاهلان ركبلانيرق در 0

 رعاشلال اف عوملا ةينك كلاموأو

 ماعدا قفى تى رثاهظلا ىفاند اتعب كلامونأ
 ا 1 ي-

 ناكل !مبرعلا ىفام لكلاق ا ءىراسنالا نا كو فئاطلاب لج تاكس امو

 را لمر معا نااموامهتفب درزي مرحي ناكمالاهلارسكب

 95 و ع 9- 85

 ىدحنو صيف 2ك ةريعوا 0 دامو ىناكرمعل
2 4 

 وسضورو رك ج ع 5 2

 كي الا راو راو ةالتما 0 وباسل كمس(دم)

 كيلا و غلامف +ف.صم 00 كاملين .ولاا ال ىلعأم خلا

 ةغداشلا لاك هّسْسلماذاءىشلا

 نجانآاوامبالصأ تكومدقو 8 هديةكني- نامه الا
 00 مم مه ىس و وه <

 00 520 ئهو تلمس كومل ا

 نمفاذالوءارج تناك اعرو سأرلاةددتشك أ ةكبن 30 2 ٌّق .(نونلا لصف ُُق

 / ارقامف هرعن ىرهزالا لاينوك ير ا , نبت عيبا وطويقودوعتوابيت ضرالا 8مل ةو ةراخلا

 ةكلفلا نأريغ 724 ملا لْثم ةكرشلا لدعش نبا لاكو لاك هكاهتدحاونيطن مباورىه طخ |

 كسلا ىمدالال اهو نان دعضماههو خر نانس هناك دنا هسأ ار :كيلاو عمتجتر ودماهالعأ

0 00 2 

 عم تدع 1 5 67 ب و -

 كاورن مة ارك الانمي هته كتل ف را مهسمل» ا

 مل 0

 عفت م ىأ كدا ناكموراغصاا لالا لالا ىرهوللا هتددكو سأرلا كلم تناك لامرلا
- 

 نكستو كرم ةكسللا هلوق
 معصم ما سوماقلا فاما ء



 (كلم) تاكلا قرح هه مملال صف نك

 هينا وجاباطملا بكل اهل 5 قيرطلا كلم ىلء تا

 نءفاسعللا ءاكت امه ستوأ هيلعومدسنس نبا لاق 4 .اةوجقاوتا ولاول ماقال الو

 الوزال_-حرالو نادى رسال ا سيل ىذلا زم كلااذهاوجسرا ار ءالالوقن مفواملا

 . نايل ود

 هرداهو هٌعاوق عي كى هدو ةدان ءاجدسعولأ «فالايشاهراعتافةيادلماوقور مولصأو رمصد

 رو كل ةبادلا ا وقو
 ليلا باك فقاسكلان نق

 هب هريغل هعمسأ لرعش ل افو
 دا 9

 بتكريج نموا مسي ذهتلا فو جن مبرعلان موق 'اوأمألاو ةنعلا 2 املا م 2 اوقلا

1 

 نوكتة ود وألا و نول عضو منامدوأمرلوأنألارسو لعمق الص لا مهي

 ٠ ةدنسْنا لاك ءاعس اهلك ناكلمو كامو كلي ومو كلامو د كلمو كل ءوةءاظعلا هش لمرلا ىف

 هلوقو»و توم ا كلمىفتوملا كلايراتمالا ضه»ةفتد ارو

 ناض رغد 01 + انا است 2 الا ادع

 نعمة توملا ا اع ونارعالا ءاقسنمنوكي ناز وعد ةوأطخ ىدنعاذهو لاق

 قوظهودز ههه فد> ىلع اوعقحاو كَال_1'فيضةوهامنا ةكئالملادسحاو كلا ثنللا ل

 دهس وم

 لص[ قاسكلال اق ماسح ودك الملا ٠ د تلاو للا ل كذدقو وللا ندلعهم

 ةدسعو ا دشنأو لأ ال ملسقف ماللا تمدقو تيلق م ةلاس رلا ىو كولا نمةزمهلا مدت كأم

 ةرح و ىال وهىاريلانيالأق و نامءنل اوه ليقلوأملا ضعنح دع ىلهاح سقلادمءنملح 7

 بوصيءاهلاون لم 5 ل دلل نكاو يسنالتل رعب راني هللا دمع هنحدع
 و

 نئالم هو هك الماولاقف ةتلااهز زموععبا اكملت لامءةنالاةرثكل هنزم» تك تع

 تا ١ ىف نيس لاق اضيأ ١

 و <27 -ِ ومءم بو 0 ل 0 5

 برجا ماوقلا هاك اورد 7 0 الو ياو

 هل قو همل د53 صقلان اللا ديد ءاوصىربنب لاك

ٍ- 
 ع عو +6

 3 اهقامط ات 00 ١

 ووو شاور لم ومد ءاسا عم ءو-
 دمعت دو ل سروهاسور-3 35 يح اريعدبت صفت ال

 وص _9 قدس

 در وفافةعباسي أو

 ريغ حايسلا ةكالملادارأريثالا نبا لاك ةزوطالو ماك هاما ةئئالملالخدتالثد دخلا فو

 جتفبىو ربو ىلاعتهنلادير ناك مكحتمكحدقاشي د21 قو .توملادنعنيرضاملاو ةظذحلا

 ماللا

 : يس لفل - تي نيت العتب مع نيكو كيج ل ا ا طوس

 نعد ده



 ان ا را اي ولا 7 اا هلو © 0205 ا 0 ا اا ا اا 1 عديت داو اة ا د 1-7 5
7 

 : وج -: ع يبا ا 4
 ا و عيونج

 00 9 0 ل ا

 دقعو عيوزتلا كالمالاو لال لاريثالانبالقن ل_تمْئرما كالمَدِهّمْنَم ثددسحلا فو
 ل 2 1 6-2 0 5 1 0 ا 3

 ام>و رى [ةارملاتكلمو اهبكإماالو اههكلملاشالو لالملاة.الىرهوملالاقوحاكنلا

 20 2 1 2 1 ع ه2 هو

 كا وصخمو |لاق اهد اهقالط ىهآ 8 0 : نسا و
2 

 ةهص #2 نهض -2- 9 ص

 نيتانزلا كأني رلادس ا هناف 0 اغتال تار هسا هنعرولماو

 ىرهوملا هيلع قواك سكي ندعلا كلمن عَ اةدودعاملان د دم ول ارأ

 95 ةر داء

 ةيعط فصد يطا يراك هنعَتددتاذا فلاراكلموكلمأ انمعل اتكلموأ] ٠

 هم 20 9

 اهءار واماهتودن ما ىرب 375 اهقتفترمأف قل اهبتذلم

 ةةسم ى

 يي ا د دس هنع تداح | وهتك الم تغلباذاث 2 انا ا تع لانك ؛ وةنعطلا,تتددش عد :

 هم ةسس مس

 م وقفصتر 5000 و ل وه تمعت 111 4 ا عهتكلمدق و اصعبوضعب

 7 نمضي هدَك ضب رز ا # اهرمشق تدك ىلا اا

 لاح ع

 وذ الل ا ,وقلا كلام أم 1_: رسما نم رت نعد مكن علا أراكم كلما

 هانادإ_.ةعكالد ىلع كلدرمش ةاهملع ع نكملاذا ادع يلع نوأ_عدصم هو ققشتيف سوقلا ىلق

 ا هت 9

 000 و 0 ماندتم 0 اذا نيمعلا لاقي .رعبدلا نع“ ارغلا ٌىقرغلل ضملا

 0 ينال لوقا ىذا ادوح لوا اوًكلندىو رو

 ماقد

 نم انوه اهيا هنمز ركلشا و 1 احل“ ءانزو ردت

 ىو رب وىربْنا لاق انهابلصأ كلذو هيلا ماع يحاعربتقايإئلرتابا ل و

 نبا نءاهعش نأردقو كو وهاذا همأ فشلنا كَم فخ ىداهيلع اهرمشق قست ًاوهو ايعانق

 هطسو هكذسو هكذمو قير املا كلم اشبآ بن ءاهعبتت تناك ادالد الاالممقا و ىارعالا

 لاَقب دو اضيأ نعءُن وماسو كدموكدمو ىدال أوو فابحلا ءمتخلقرا

 قد رطلا كلم مْرلا لاعب ىاطسووب دخلا كلت هودكذمو ىداولا كامو قب رطلا كلم نعل

 ١ حامر الا لاقت هطسوىأ ١

 2 تونا اهكلمز ماصخلا مير ا لملو قب رطلا متنا اماذا

 دارارعتلاق كلبا لاناواهيح اوصف لْرئاَ تاكشتؤلا ىد خرب سند اك لذ ىو

 رعاشلال اه ةطدو ري رطلا هوا وةكاملا

 (رمشع ىلا برعلا كاسل - 29)

 لة ااه. كاملاةرالو هلوق
 هش نع ع سوماقلاحراش

 2 اهيلع نا بيطلا نا

 نوكتت ًاداكَى 3-0 ةغالا لهأ

 نمهوا_هدو ,بمنماعاجا
 هز وج نكلو عبقلان علا

 ىو وذلاوحامصملا باص

 مالك يصعت ىلع ةظذام

 ويعم ما ءاهقفلا

 هنك لا ضيا هنك هلوق
 ةدامى حةووهرتس ىأنونلاب

 دل لسد اهنت طم ىأل
 باوصلاو ةد_دوملا ءابلاب

 -كعم ها انهأم

 اذ_كخلا امتمرظتب و هلوق

 عصمف ا رانهمدشنأا

 مر هأ اهيفرطتلاو



 اا ا ا 23 ا 7 4 7 ع , تش مب +٠ كد 57 7” 17 25
 8 . هيد

 ش (كام) فاكلافرح * ملال دذ م
, : 

 ندا لخدبالث يدحلا فو كاملا ىأتك وأملاو تكمل ابر أو اضيهنعْدألملا ودعك 3200

 ند سح ناك اذانكذلاَن 0000 وئام ةبط ىلا كاز م 7 200 د

 َّى عا ااهبيسا عي لفل ؛لوأمو كلذ نموها هكذا نا تل هكنلامتملا عيسملا

 ىلذهلا سب ودون لاق يلم مهدحاو ه.يشنلا ىلع اهداتقن ةنامأن وعر

 لزان و ارباع فلا 8 ”اهكلمعوأ اشي قرا
 معي 5 35

 9 5 7 ةةه-

 رج أنا لوقو هدممعو كلما ناطاس 5 ماو يلملاو ريم ل متلا بوسع واهو سءدديرب

 رمط فطور 7 ا

 ما ١ لع اعم ساكن اوما عفر ذو رممطلا فر طلاو ساكلا انه كما ارعالا نبا لاق

 عضوم عوضو هرد-صم هنا ىلع كلما صنف «اهسانط ؟َكلما هملعّتنب» هريغد شا و كلما نمالد

 َكاَرملااهَلسرأ هاوقك اذهو ماللاوفلالا هف تتيثكلذاو لاح سواك م لاع هناك لاما
 00 قويت 0 ا باعئهاورو تنبعفرذ بح ساك وةكرتعمىأ 237 و

 هل ادَْمَو هلام_خفت ملا اوهذامنا تأمل نالثألا :ماذ_هلكو كلما س. 0

 كلما ث :ذ_طا ىو هب تاع 'ئشلا نعّكلاعو اه رماقعمسمشلا ف امساذاكلذ واملص

 نأ كلامو كلام "الو دَلمهلس هاو ك.اعال كل نوكب ,امجالا ريتال كنا !ك.لع

 هنن ا اس ادا انكم ىعق ةونان الفك قامو كما الو سامامىأ كلذلاق

 ىأ ازكلعف تال نك لاكمالوسفنلاقيو * اود اهل ضرأ نعل الف «ب رعاشلال اف

 1 ا 1و ران ل ةيدم - ىفو كلامى فلاب كدا نالذو ىنعواطُل

 الاكل المو كلام الهنا لق شدطا اوةفملا ناسنالا ف دواذاو كسا الئأ كلام ال

 الالم هل عد ةيىذلا مالا المو بيذهتلا قودلَسو كثي ىذلا هماوقم د المو

 هماظأوإ يشل ما او ماع رسكلا.ل الملا عرولانيدلا كام ثيدحلا ىو ا المو

 أ اماو كلها نااماىأأكٌذمراكذ ماكل ءامإ اكل هامان مدالا ولا وهي اعدت امو

 ند#بتو اهو اكلوكس ما ن رالف كِلَمدقَح ورتاذالل_> را لاش « وج وزتلا لالمالا ضو

 ىتحاشانادكلما او هنأ ض الان ءنانت ريخالاهكذ ايوب دل هون الف كالمإ

 2 و راذااك الم كلي نالذ كان أو ىا.هالا نعاهاناهجوز اكلم موك مايل اهم

 هكصالمن هلةتالو هاا ا اًممدحو اهانادان واذا ا الفاكلمأدقو اضأ | هدع

 م1111 سس سسسس سس سس سس سس سس

 فو 1

١ 

1 

5 
1 

31 3 



 مر (كلم) ةفاكلافرح « ملال سف
 1 ل ل ا ا ااا ااا بر 2 ممم

 هم 2 وس 3 هد 1

 الاموا رم مو نت سه عدن مو كامو تاهو كم كذا ولااد-هىىلو هلوقصناذهلاك قوجأ

 نبانع ىح ىنلاةروص:ببذهتلاىفءاجو اهمدرفنت واهرفكركيلا ىهل.قودكل ل ءام كاذربغو

 أم هلام ىأ اموار بدير دآَمالو كالو ثلمالو ةسمتسرب#» رار اوكلسلاملاه ىلارعالا

 عمناك اذا ىأ ماتم اولاقو ةريسثك كوأ م ننال تامو اك وا مانعا حريب

 ظ قدعتلا وسو ونألاك 2 وقيىأمهرشأ وكلمءامو وعلا

 بح ىلع كوت "ال ل صال الا 5 مهري قلم كو

 ازا ماملا نأ هيأ كمال مولا نوكأ 2 7 را وسان جئاب مس د

 ملاذا كالو تمالو كأم مسهل دللاقي بلعت لاقو سالا لام هيىذلا+ ىلا برضيءاسشثالا

 ىأ اهكلواهكلمو خس كلم اذ هوان شأن ىلعان وقفانا ارا ءاموبهل نكي

 قت ة .وةالصلا همالك رخاآناكثددلساىفو مصفأ فل اوىرهولا لاق 2

 دا لاومالا نماه-ارخاوذاك زلا قوة>دارأ ل قو مهنءَفيفذتلاو قدقرلا ىلا ناس> الادب 5

 ابهث ادأ نم هءانتماو ةاك زلا بوو مهراكت اوةدرلا له نمنوكب اع لع هناكيديآلا اهكل

 هللا ىضرركب وبل ةعف ةك زلاوةال_هلابةيصولا همالكرن [لمبنأب مهتح عطقفمد عب ئاتلاىلا
 باعث نع هكلو كم نم ىاطعأو ةاك زلاو ةالصلا نيب قر نم ناسف لاكن نيح عملا اذه هنع

 اذه دحلامو ىدياسو ىديتَماَذ_هلاقيكامامُألا تبكسلان ١ هملعردةياممىأ
 دك هرم

 6-1 5 ك2 فام دا هغل همق راع : لوجو 0 امىفام مهلوقوكلمو ىرب غنم

 لوأملاو ( هل مك! مواهاناد .ذح ىو كل موتأرلاّنَو كأس ىلا ارعالانا نع كو رمقلاب

 هاو أكل لو َكاماذا كار ءالاننا ن ءةريخالاة كل ا كل و 0516 هعو»لاق» ودنعلا

 2و س ب

 كَ لو انيسانلأ ىأ َن ةرقالنلل ا ل نو هدب 5 0 ىسىذلا بيذتلاىفو

0 2 
> -95 

 ئذلا 1 معلاو رار اوبل ومييلع باغي نأوهو ةكلت دبع مهلاقيو لبق

 عىل نار لأ مصاخ س دك تعال نا ثن دخلا فو ىَريشُلا فلا لاقي ءاونأ و وهدم
 8 00 5 - 2 ب -

 اك امناانا ني_:موملارتمأ اولا ةفدسلع يارا وجلال ارا ادقذاكو مهباقرف
 28و

 مهو مه دمعت :سفمهلع اعين اههقفو ماللا م خاكل اما و مسمع نك" "لو هكدا امد يع

 العشم ن الر ,دانةريخالا مهنا موك ا. ىأردإاموكلقو سانا هك 1 لاطورارح ل صالا ىف

 س  -2

 لاق ومتركأ ىناسعللان 0 1 1 .املاطو ارد_صمنانوكراإق هلعقمو



 و 01د ترآ ا رك 7 ميز ذب ا سلا 2 3

 (كلم) 2 فاكلافرح + مملالصف عد

 ىااقارعلا توكلت الِفاو هتسبطعو هناطلس هتوكذمو ىلاعتهتتاٌكلَم وتاطاسلاك ثنويو

 دل 4 ةه درا. متو مرلاك كا 2 "1 ويلا. لاا نع دك و هناطلسو هزع

 (|ثددح ىو زلال لاما !ىا افلا وكول ا زعل توكلت لاب كل

 0 ا وماللان وكسو مملا ضنك ورب رهظدقتمالا هذه ُنْلماذهن اسس ىأ

 ارشكوىلوالا مارم هكبو ملا و ني-ىملا 0 و ريل "رم هن انآىف ناك لهثد د-1-ا ىو

 ادت ذل :وذت لام كمثل و كالاوذكلالا اويل ونا 001
0 

 اكلم. دفا عجب و كانك راك جك ياوأ كلام. نمروصقمكللاو

 ظ 00--- لال 0 اسييعملل ياسا عب

 | دك جسد 4 مو 5 م دب امم سر < © ص 02 2 ع

 لاق كا.موهفّكلاولاملادكلملاقيو ىلاسدلاا نع اكل مموريسع وكل ماو همست أ ىلع

 كلم ادمعزنماشهلاخ ىفقدزرفلا
3 

 هيراقب ولأ أسم وأ 23 امال سائلا ف:لثمامو

 مقساننتساهالاكٌذْبصنو هوك كاذمأوبأكلءالا براق حن سانلا فل ةمام]وّش

 هتئارعغل ككاو مر دلكرألا بم لافو يدر لاوعخبا ننفاراوقرادعلا د ظ

 قمدنلاتكلمام كاملاو اال 1و ءاوأ“ هع او فيفضل كمل لاقي و ضرالا :لوام نم كاكاو

 تءانسو هنْكَلمتلاطلاقي وتعرف كلا ناطلس كما كلم بلاو لوو لام
 ه7 و وم بو يد داؤص فالس

 ناكيسف ل_جوز_ءهلوقفقدساوأ كرف ودكم مظع وهتك ا تاو هنكلم

 توكل مىلاعتهلوقولاق ةردةلاريغيفص ون انعاش زان هادعم ئث لكت وك ممدس ىذلا

 ىكومنالقلام لاب و مك ةومدسغمكشعييىأت رست ه1 لك لع جولشلا ىأ وتلك

 ىلع ةردسقلاو (ئذلا ءاوتحا كاوا هدمسسنبا ىلاعتهلئاالا هك اهل ىأدقانودتك آلم
 ظ كو 2420 و هرغاهكي ل ىلايحللان عةريخال الو اكل واكل كل يككسمبد اديتسألا

 ايدو دك هو ى وه

 || نعىكحو ىلايعللا نعلن لكك بئنأ كو كوكو“ ا بلامو لانكم كلو

 لاق ايلا هرسف اذهبئثدل سيل أرصتالو كم د سيل ىذلا نيشلا اذ هاو ا قاسكلا
 مانا هكلموثلادكلماو كلم رشه سال لاكواضن ىرهزالا ءاكحو. ًاطخوهومدمسس نبا
 : .ةّتد < دب -و 52 يقسم هم يت 9 2# هم

 ثاكت اود رلاع اكمل ]وةك هع | صا ادم قانعللا يك و كل :هلاكذم هل-عساكلمع
 م2 2 - - - -

 قجا

 2ضك”2خ110|أ|1]|0ا1ا1ا1ا1ا1ا1ا# + و1 12111777070777 0“ ا

 0002 10 717 0 1 1102012ز2زذ2ز2ز ز + ز+ ز> ز> <> + >< + ز> + > + >< <> ز> <ز>] ز زذؤة ]111 "5

 "سي" هع 0 2 سة شو او

 هك كف نت ا ا

 ض1 1 0 ]ز  ز 0000-7

 اماسي ما

 ديف ناك دياب

 يس

 يتحرر



 مال ل ا و سل ا

 لك كاكلام ل ههنا ىرتالا || كمل اكلام ىلاعت اق دوو ءالوهكلع هنادر لوءالوهن ملضف ا دارأ

 م1 (كلم) فاكلاف رح « ملال صف

 1 رالوش: 9 الكت عمم :رهزالا لاق هصمالا امشْنيللا نمه فى لاذا كك ةماوهُمأ

 كللو ىلا ع 23 لا وداكَأ|هفدجادلي هج رس نأدارأ ىو رتككمدق

 فورعملاكم وكم اوعساوهطسو وقضدالعأ ! هيف بريش سأ اطمكسحما وهي برمشي ساط

 الل 0 افعال وهو فرعضنلا ةيها ركلدبلا ىلع اكسو كك اكمعجلاو قارعلا لهال

 راتسْسإَةَمف ءقوألا ا ف وأ رشعاتنلا لطرلاو نالطراتل اواَمَمْناأ ةعبسوائم ةدكسكلاو تايم

 ةمسمه ردلا ومش رد عامسأ |هيدلدو مه ردلاةئءاو فدو 0 رآ ًاراتسالا و راتسسإلا ثلث و

 وهو مهرد نس د سة_طاو نات ع دل ناج ط طاريقلاو ناطاريق ةَوئادلا وقنا ود

 كيك اكمةينامريفقلاوا رفق نوتسركسلا ى راق زر م-فردن رم“ رح نيعد رأو ةسامع نم: 7

 ميج ادق بعل لوسي ف :1تيديفو تاك ثالترمر فمنوجلم وكمل

 ٠ دما بوُلإٍدارأ ى اكس ميا ورفو كسك اكمس مذ ل _تغيولوُكماضوتيناك

 ىلع وكم عك اكملاو دما أريسقم رتآشبد حف ءأح هنالد يشأ لوألا و عاصلا ل قو

 فالتخا هراد .ةميئاتك ولاق لاكمال مسا 4 ها ولاه ةريخالا فاكلا نمءاسملا لادبأ

 || ةئيوكلاك كلك عاوص هلوقريسفتق سايعن.اثيد-حىفو دالرلا ىفهيلعسانثلا حالطصا

 || أنها هديت لدعملا ا هيبرشي ةيله املا ىف هلثمس اعلا ناكو وُ

 راطماكملاو ةجرتلا هن هىفىرهزالا كلذكلُمل-رو ةماكمكك : كم

 انا ام وسول ولابل-:عملانمهبنكلو فءاضملا نم ا سلو لاق َ اكمهسعجتو

 كَ سَدقت وكاعت هنا وهلا ثيللا (ئبو هنلاءاشن ا هعضوم ىفدرك تاس

 كلامليزتتلافو مهكلامومب رىأ قلل لبوه و نيدلا مون كلاموهو كمل اهل كوأملا

 مدع ًارقو فار يسفي نيدلا مول كم ةزسجو صاعنياو ورمعولأو عفانو يسكت با ارق نيدلا مون

 ماللاةذك اس نيدلا موب ثكمورع ىأن ع ثراولادسبعىور وتلا, كلام بوقمي و قاسكلاو

 لا نيدلا مود كلامراتخ ا هنا حم ابعلا كأن ءىرذ :لاىورو ورع ىأسالتخان ماذهو

 كدي نيدلا عون كلام وبوثلا كلامو م-هاردلا كلام لعفلا ل_ؤأتي هنال كلام وهنا نملك

 اف سانلا برو سان ديو سانا ُكمامأو لاقل كلام ىلا عنا وقهنمو نيدلا مونة ماقا

 . م8

 رت دب وهو فورعململاو ناتج ربوع ذل فلل دلعسفلا ىلع لديادهفئث

 571 از



 - 1١ 5 7 ا مل ا ا فدل دار ايلا ن1 .

 (ككم) فاكلا قرح 3 مملالصف 0

 0 111 تس

 «" ومص

 ىلسص ىنلان ءد وعم نبأ ثب دحف و هلطامدكلادودكعامو هعفادودلطماذااكعمدك< هنيدي

 نم فرط كعمل برش ثيدحىفو وسل ناكلالِ لا ناك ولاعه سووا

 ةغيانللىربنبادشن ا رناسمسلا ظالغلالب الا ءاكمملاو بارتلا ىف غرم 0 رابإلاو ماعلا

 ديلا ارا أف شوا نا اكل ةئاملا بهاولا

 باعث دشن أ ةك اعمكعمدق هر ىلا هلع 5
 ا

 ىدول هدلخامو ىدو أ دقاق رم »* ةكااعما ذاك عاد اع :واط و

 رامغفىأ اوكف ارطقوولت و ةريسم . ل ١ وهدنهأ و همنا لب رلا تكسو

 7 و ناك وكعب نملدباكوكعم ممّناك ل دبلا فب وشعب هاكح الولع زو ىلع رشوة نامل و'

 عيب ص نما يمك مودك ؟فودك-ةماواكمدك.ههمأ ع تقام للا لع (ذكم) كلذ

 ىجفدال اهاك-امامأ نت نبا لاقو صملاهمأ ىذث ىدقتسااذا ى صل كا ذكو هلك هن رشو ه.فام

 فاقلانوكست نا همفرهظالاف | كو تاو نو دما ايها نزاع لما ءهلوقنم

 تت © عام

 'ئشلا كلذ مساو زحل نمه فام صّمادكمكو 11 وكم شلاق فاكلا مالم

 مهتم ملاذا 1 :لاتككمبذها ”لالاوةك اكملا
 ندّيغلا عَضربىدلاو هو ناملمو نامل ثم اكم لبر وهتصصم دل تك مودك ف

 نادلمو تامه ولنم ةأشلا عض ر للا ل رلل لاق و ىدثلا 00 و تاكالو ةمول

 ىدب اك قال _عفل-ءف وان اسناًأطخأاذا كلذ نامت هللا حقب هرعلا لوقت "لسه نبا

 اتم لق ءارط ا دلنلا ةفورعم مو يده كسر ع دكمو للاك ماجدزالاّككاو اذن ب

 "0011 ال1 ةكمدتسسم ليقو وسر زتسد ىلا رقما تركت واكب[ كانوا مامر
 نا رالافكتلهتىادلا أو اهيف لظ نم

 اعوام قالو * 2 حافلا كَما

 ىردأالو هديسنا لاق لدبلا فاك نيل نيام 000 دكمبوةسعب لاك و

 تك شوماوس هنملذبلاولدبلا عمن و ىعملافةكب ناو و ”دكم نيب رقدق هنالا له فر 1 :

 ىلع اكمال هبلعدلا ىلصنلا ن يب رغلا ىلع

 ىف مهب اوقفراو ةرمسع ىلعم هودخ أن الو مونياعب رتسياناملا يمول زوتي مك امرغ

 عرض فام لصفلاَكَمْن مذوخأموإدأو و الود ةرمسمىلا ه قرط ًاردخالاوءاضتقالا

 هما

 3 تا[ تونر ناتو ف نيسج ننوشن



 "04 (كعم) فاكلافرح + مملالهذ
 جو جاجا. لتجار ك2 21 ةحصلس 271جم تجاه جو نضيع

 ىلع نوكن ىتلاةدلملا ةكمالاةديدعوب أ لاهروا بف نانوكي لسلك ىهل.ةور هاو ىبدلادجو

 كس امال داولا حرخاذاوريتب وهف ةلَسلاو ةكساسملا ن مداولايرخا ذاق هن دف ارطأ ىلءوداولا سأر

 ةدحاولاكسلا لمت انلصاناكم غبر ة-اذاا سو لة وليلسلا وهف ىلسالو

 نا اوةلص ”كصاوغلب دقلاةفى وطب نأ جاتدعال ىذلا عم ضوملا غلب فرتملا ر رف نأ اوهو ك0

 رعاشلا لاق -فنالف : ؛داكي
3 8 > 

 راهالو لمالك سَمف 5 راقثملا برضوا ير راما ددعو 10
 وَ 00

 مث ضرالا فهل نعش ' رانلاب صو ىطىلا حباتدتالىئ جلا ٌةدكصل اراشملا نمةك_ لا ىرعوملا

 تصفتاذا كلذ ا واكس راسنلاٌتْك_مديز 9 1 اهتفدو رعبلاودامرلاءاهاطغ

 عمج وتادرعلاناكْسْلاو تارتل قاهتنفوو أ ا. .وأ ارعبا لع تاعح م ضرالا ىفاهل

 ناب رعلا عسب مضلابودناكشلا عن نعى نهنأث يدا فو ناكسملا هطعألاقتنو نيك اسم

 نمبسح علا ىضمأن اهنا ىلعأيش اهيحاصىلا عفدي و ةعلسسأ !ىرتشي ن وهو نوبرعلاو

 ليمشْنبا هعضومقرت ددقو ىرت_كملا ههع رم و يعم ناكض :غ ناو نُكلا

 ساض وك د

 ضرالاامناوةنملةكسموةراخ ةكسمو ةسّئادم 200

 ةكاسمو لاسم ءامسلا»ام كس ىتلاْن هال لوةتبرعلاو : تح دمةقب رط لك ف قثارط

 ةكادم نيسلا فب كَمدق وءامالذشلا ريثك كيسة دو مهخم حا ووسع كلذ 0 و اسمو

 فال ةكبسمض رأو ضم الفءامملا ست اا قامألا م كيسلاديز در ولأ ةفيشح 3 اءاور

 همضذا لطاملافنوضوذعم وهلا عب منوكت لحرا لاق واضنأ 500 واهب ,اللصاءاملا
8 

 عقصفاكلا هكوربملا حميه تسرك 3ةثددخاىو مساك امو متحف 0 2

 ثءشالا ا وحاخا ةعقوتن رم رد زلان سعصم هيف لدقؤ ارعلان ا

 ف 0000 ارعن سلق ىورلا كالعلااكشطملاامأ و اللا قىره زالا (ئطصم)) ْ'

 ككم كلدلا كدملا (كعم) داب عدم ولا ءاكعامصلا ىرانإلان ,أ عابر

 عمق تاذطافو هنتيلقتلاكْمَقلاَو هنفدخ ضار عماك موكل كنك عتارثلا ىف

 تين مال الو غ3 ٌكءكارداغلا ناك ضرب كعسالو ريهز لاق هيارت ف غر ىأ همف
2 

 2 و اوبرا منو دلال للا

 نوم دو<

 م :نيدلا لاو لاطملا كلا لوم ءامو عموم لحب لح وهوا دكع امواتعس دال

 اذكتملا كسم رك ذءاوق
 توقابفوةياهئااو لصالاب

 بعصمهب تق ىذلا عضوملا نا

 حاخ اًدعق وهران اكىذلاو

 دصسكمرخآنونلاننكسم
 لصالا لوقل ساتملاودو

 الوهيق سلو فاكلا 52

 رطناف كل_سمسوماقأ اىف

 ميعكم م أ



 وي سبل يا يودون مارب ني 14 عام ع ا ا او
 0 4 - 04 0 7 2 غي ا 1

 ا ا ا

 فاكدلا فرخ وب مملا لصق : ما

 ا
 دانس

 37 نعنأملا كاسي ىذلا عضو لاَاوَلَستاو هشيحتئشلا ٌكسمأو ةمقب ىأ مضلانربخ نم دو 8 هوما م 5 5 بت هع ٍِع
 2 د ا 1

 ىو نيسلاو ملام ذب ملا كلذكو ليضملا ٌكيسملاول ١ ضم ىأةكسمو ليم دوىلارعالا

 وضو اذجأ هيطعنال هيديفامكل يلب جك ءاس مرمر ابطل ناةيشم تب لذه ثددح

 ىَرَكَت اولا نزوديدشتلا ورسكلاك سمها نلوم لانو: قاموانزو شعل لم

 لرول الا 5 و ذا ألا لمضبلا كمل لقوا ةغ ايما ةمنب ان موهو هلال لا_مالاديدش
 2 و

 ٌتاَنفلزانم هلزانبل ري : الىذاا وهلا ول. <ىأ 000 1

 00 7 از ز ز ز ز >ز ز2 ز ز ز ز 1 >ز>|ز <> <ز><| |[ [ ]|[ | |ز| ]| | ]| م7
 3 1 ْ ىع ءانيلا لانو سارع اسال لاق 0 0 ةيالا

 : 2 2 م م 0

 >> | ىطلست 000 ل اي ترب 0 1

 ٍْ كسلا وهو بصل داملا لوشلاك مهما ارز مدمن و ةعتملاوةوقلا مهةدوف مهحامرفااثملا

 ٠ ةزا> نبا لوقامأو صلخت لو منح. بلا دحأاو اًراناذاو

 ا ميعرمهل بوُنبالَك ا يود 0000

 جاوا ذيب وسن 1 و وكلي سم مااا لك اسمنوك نأز ويمد سبا لاق

 1 ٠ كامو ا ىنامعللا نع 0 ا مقو ىرامحو ىراكس بان نم ثوكسف ناكسم

 نييسإلا اسما ىربنبالاك هنادضهن دلع نسل لخأا ع ند كلذ لك لايماودل اكو

 رب حلاق "كانمالا

 دالاس 1
 م-ردكساماننيب لاي :وهودعَقاح اك تناك عاش أ: عتاك سالف وقت بردعلاو

 عل ندا و دادلج راس ولا ةاطم اهلاوي ردصناو ا 'الوّقك
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 1 دامصو وقر ضال تكا كت غن صام يفت ايدو 0

 نولع موقو لاق ع ذواهب سل ةعاق لكقلطملاو سيذبتلا ض اي ةمئاقلا فن روكمالثا لاسمالا

 دشنأو اكاسماهمفضاس الىذااواقالطا والا

 ا الناس باتل ب ضال يل تنام

 | ل عنوكت ةريثق ةكساماو كتبت لاو ءلاينمالا ف ضواكباقلا لءفالتخالا نم هيفولاق
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 انف (كدم) 2 فاكلا قرح ه« مملالصت
 ا مسسصم

 ىتزافتدطلا نم كسلا ىرهوللا لاو كلا نم ةيسطمةصرفو أ هنبدطتن كما نم ارش
 تامئاهئانثو ى اردنا نم بيطأ تول ضو موعدا هسمهست ب رعلا تناكو لاق نَرَسْعَم

 ليهو 0 ٍيسعلا لممتامن ودتةرملاقو: و ةفين> .ولأ ءاكحو رماد ءزل-مةره : راهلو؛اقيقا

 نو نيذلاولت زال فو سن" ا ا 0015 كو هيك أونلان

 ْ 0 1 نايل
 |مئاعر عاضأ بابسأبّك -هو 37 دبوس القت 5ك

 امأو ديدشتلا نوكس“ار ةلار انو ملا نوكس ناك بنوا اع ةؤتؤ بذل
5 2 

 اوكةالوافرقثرضملا بوعي و ضاعنباو ورم بأ نافر ذأ وكلا مصعباوكسمالو ىلاعت ةوق ١

 نومك<و هينونمؤرىأباكلاءشوك ”عنيذلاو ىلاعت هلو:ىعمو نوقاملا | عففخواهديد شتت 1

 2و 5 ةهسء<89

 توهدعا عت هلك تكستماؤدن ا 5 و ءوشلات تك ا وحلا هيقانع

 3 قولا 4 علا -ةسادقف لد زاتلا ىف اور قل مياركتلا 9 ىرتواكمسعهبتكسمكلذكو

 نول هب 0 يل »* كتم ُت ثم 2 ىأب 3-0 رهرلاوو
000 7 

 سمأم ءلا لاك 0-5 ل وقت رائدا يشك قا

 و 1-0

 الم 98 ًاهأدع أراب ء تما ندر وقلاب نم

 هلأ ص مالا لال ان 0 ال كءاللاع هنأ لسو هيلعمتتا ىلص يتلا ن "درو

 ءايش أ لسو هملعدتتا ىلص ىبنلل لح ىل اعتهقلا نأ مصنا ءانعم فاشلا لاهل ع رحامالا ل

 لاف هري_غنعاوففخ هاش أهيل ء ضرفو كل ذريغوةبوهوملاوءاسناا د نمهريغىلءاه راج
 و 5ه سو

 نأ 1 مهللبال عد انرآذ مرزاك اجاك:نافم- موده ت ةصخاص عنى ألا ىلع سانلا نكس

 ضرب سدلهنالمهت اسري خت ند ىلع بجو أم مسهيلع بجعالو عدد رأى لا مهب ىسوتناهنال هوغلبب
 نمثددحلاىفو. كلاقامىأ كلذ لاف نأ َكَساَمامو تكسىأ مالكا نعت كسمأو مهي

 ل.ةوبارثااوماعطلان ءتادبالا كامكس وتمارس *قلااذهن ل

 هملع هنلا لصىنلا ةفصف ةلاه ىلأنباثي د>ىفو اك اسما سهم اديس ا
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 لدتا موقيمالو 4 0 هللا لبا ل : أدب : عمار دام ندابإ هو

 ف موهو 00020 ىئرى أك سو ذك د موُذ لجرواضعباضعبأل سف اضع ناك اذا

 200058 و لفعالو ةزق ام ىأدك سناب املا وهللقءالى' ؟هادكمالن الذو كلذ

 (رشع ىلا“ برعلاناسأ - 48)



 لمت ت1 يل ا ل يلا مد ا ني اي ا تاو
 , 5 7 نذ 9( )0 2

 (كنم) فاعلا فرح ٠ مللالسف 00
537 

 مدد كتاكمو نايلمدوناطر هرقهنلع و رذنملان نامعتلات:؟ ار "ىدلاو رن ىل دآثددحف و
- 

 ومورو دك -

 فاخ نبةممأ هعمو فوع نبا لافردبْثيد>ىفو كَما !هبطبرب قدا ءيتاهتع هللا ىذرةشناع

 0 راهتساوام ١ وقدحأ و را تلاك ةقاح فانواعجىأ كسلا لثمفان هلم نع راصنالا اب طاحاق

 َِك ازا رماقلا» نماهلح .ر لي همفلخدت أمله شنق حج 9 ول 1

 جادهم قاف الاد ةباوجل سن م #* مف نهندى كلا نكسلس ىدح

 نورا لدا كَل كاذفا يفر العجتراوسلا ةئيهكجبعلان 2 الام :ديعلا

 ٌكَتآاورعوت لاو غال وهذ لدن مناك اذاوتووجاعو كسموهفحاعن ما

 سل 5<

 يزجلا# او تورقن ةيوسألا ل

 الا رصقلابثكسملا 1 نيتك مابنع هلا ئذ رةشثاعلعىأ رمل عماد و

 سالهنأالا فو رعم كسلا ثيل عمم اوت وهن رح باد دوادن لمقو لاب والا نو ل هول دا

 هندحاو عج نأ ىلع مهضعبهثنأ ادقورك دمسمطلا نمي 200 هدسسنا ضخ رغن

 ظ دوعلانا رجل وامأو رهو لاق كش ملصأ و اعل ب سس

 مك اهدا ةولسالا ف مب .وثو با. لاب ىنالجاعدقا

 ةبورلوقوهنغ ريهذتلد ولو يدنا رملاههسهذهنالدثن أ اغاف
 مد ىو ه < وم <ءوو

 كاسملا ع رنمب.طأاهب رحأ 5 كس تانابذز م ىف فشتنا

 اهب رخأ+ ىجمصالاءاورو #2 نجرالاقتتاو ذيل ابر #3 لاق ا5ىقولاةدارا ىلع هنأف

 ىنلاثيدح ىف سابعلاوبأ كاسهيفكسما ودو كس عج وغلاف و كسلا عب رنمبيطأ

 م هد م7

3 
 ا مدص 0 ًاةناوذاقو كدا ند ةعطقديربةهطقلا ةصرف فلا

 ساد و
 م ع يع

 ىرش لا لاق كلدو ذو نامةااو ودل! نمّدعطقلا لصالا فةصْر ةاارسأرثلعماهيلمتحت

 فوصلاو نطقلا نمديد+ا لمعت_سالن أد ارأهناكلاكارعسشكت راسا 11 نك سمملا

 اهرثك لاوقالا ءذ هو ريالا لاق وأو كلل لس قنا نالو موو لزغلا مي قافترالا

 مسادص <17

 ًايشدخ أ :نآاهل ىدهسد ض.حلا نملاستغالا دنع ضئاخل ١نأءاهةفلاه.لعىذلاوةفلكت#

 | ورا ا 4 اورو هب ىَدُخ ضيم ا ىف وعيلعهتلا ى )ص

 ىعل ا ىأدكسم لسقوديلابكسعلاَن موغةفتاطتلاقو كسلا نم ىبطت كة مهضغب

 عمسسسمسا»

 سقيا سنى عربا 0 للا

 1 ١



 1 نا يب ا ا ا لا ا الا ا م ا ا ل م لا ا ا

 ا (كبسم) فاكلا قرح « يملا لصف
 ا

 دارا ل_.قو كلذ ن هوهةاكمتملا ىبابلاةذاوقّرفتف نارقلا أر قف هيلع سانل اعقجاذ ءانغلاهنرَمَع

 ب نايا دوكسم علل عيل اهلونل كرمال َءاا لقوة اضفملا ىهلقوءارظتلا با

 3 دنغةحاعالا قىدافلا او مالكا تعزاناوةراَلاََ 020 "5 7 ظ
 سا و م وص سوا 5 سو اص س

 1 0 و كحام .وهناكشر عراك نحو كي كم دقو ةجالملا ةكحامملا اوكلادوحن ةوبشغلاو

 ناعيا اهقومرسوموُدعف ميا ىذلا دارا #3 ارغو حتر لك 35 نالعلوقوهريسغ

 قدزرفلا لاما الت نامكلناو
 2 م

 ناهض عل ا د تقلا اذاءاجهلاوةغار ا نماأن

 ىيضتالههجو هللا مركىلعشي دح فوقك ارسسعاجولسناك اذاناككرك اج كح لبو

 هم و 2 سل يي سوو

 كح المو كختسملآبرو كَ لررداو :لا قو حيا آلا لما موصل كالو رومالا

 صس 5

 ىدسعسلاو ,مدلا ناك نباو ل_دحلا فو بضغلا فك دنوكب دكل وك ادقو بضغلاف

 نيسلان اك 3 كسلا (كدم) بوعلام 1 (نن سم )) م-مارعش نم

 لاف لو موك سم عجباواك هداج لكراص جرتاك لاق "لكما دادي موضعي صو دلملا

 لدنزحن.ةمالس ْ

 2 مو ص ومما جو <و
 بوصمنأصلا كوسم «لصمف #23 ىيتو ى امد نأك لعلى ان

 ء اسو ع سمو 7 و

 ءاك بخ ب ىنل لورا رع تبدحل» اذكواذكل فأل ناك سانأ !مهأوقدنمو '

 ع و ني 3

 كسروا ملعب سمفالوأتناكراني دفال] !ةريشعي تموق ليوان ماد نع :

 م

 فارعالان ا هداحى رك كنب مالا قطار رذ ىلع ناك امهنعهللا ىدرىلع ثددح فو لي !
1 

 لل 9. وع 9

 لدا ونيت اوك ادانلامئلا لويس فر يلو كاوأ

 لاعثلا الوسم انارتاموو 3-3 انداح وفلل ارتاموسف
0 

 قلسقو ةدتنا ورا ومو هدودقف انفتكن را ًاهانعماندامحن الوسم لاق

 لثملافو نيفثاحانارثام ويانئادعأ لعرب انا .,انارتعأ اندامح الومه لعل

 2 9و

 همومك ميثللا لجرلل برضيةشيبخ ةححئارمدعيال ىأ وسلا فر ر2نع*و.لا كيلا د
 د 6 9 تى 7 0

 حياعلاوثورشل ادلب 00 نمل.اليلتاوةروسالا ٍكلملاويلو ذلاْك لاو هلاهذأقرهظف هدو

 ر , مجلات اعوأ ل بذنمترر 00 ملاكا ىرهوللا :كبلنمل دس 1

 لبذالو جاعربغنم ا #2 اهعوكيابو كوكا سرملا كرت

- 



 سوماقلا ىف دروامرب هلوق

 نم ما.عطمضلاب درو امزلا

 ةماعلاوب درعم محلل | اوضرلا

 همنك ها دزوامزبنولو#»

0-6 

 أ تاملااذهرثك اهنا ؟ ددقو كولل فالك لص ةىفنوكي نا اذ - ادد سلا كلم ْ

 مهو مه مس

 هيغل تك لو اءاضم ى اك اًولءدنع تكلاملاَق, 1 ولهكواد هك الدقو

 قف مد مف عتب ىأ سائلا ضارعأ | وأي تالقو اجلا سرتلا لالدقو هتك عاذاهك ولأ ى ىف

9 825 

 ١ ةمسوتلا هده ىرهولا مد ملا قءيشلاةرادا ”لوالاو اهعدٍءىأ هك وايه ى ماذا ثودحلا

 وهن ب

 ظفالا اذه ىفاو رثك دقو هلا يلاسرلوصو و نودي ريتالفىلا ى ىنكلأ"ارعشلا لوقو

 ) اش اقدم لاك

 اداهتانيلاثءاجامذي "اب »* ىفامتلا هل ”ءابملا كلا

 ىذه بي ةذونأ لاو

 راسا ئعاوتن لهلعال .ه وسرلارخوابلا ىنكلأ

 || ولالا نمداك تاووهوديز يأن ءاذه ىددقو لاق ةكالادكيلي دك ال لاقي نأهسايقو لاك
 أواولقمنوكي نأالا لعفلا ٠اف ةزمهلاو لوعُق كولآلا نال قالا هلم راف ةلاس رلاوهو ىعملاف

 أراصف مالا دفا ولات رخأ م ىكلءلصأ او لسرأ ا ذاك ؟نم كلو ىربننالاف مهول ىلع
 مر دوم د هو عه وم

 ”ل'الم كلا ميلصاو كاع لذاك تفذ>وماللا ىلعاهتك رحت اق: نانةزمهلا تف مخ ىكتلا

 ىدراطعلاءاجزونأأ ارقاكتم نهل تدتع 0 لو

 5 دو رم لما ا ومتع لعألا هاو رلعف لاجمل تدنعأو
 < نس ا

 لانكم ن ل تدعو كامذلا ٠ 0 و وأكودو 0 ع ىوراذكر حرتالاوهو

 سو مم 0

 كا س٠ لش 7ُُ7ا ءا ارقلا لاك دروامل الا لس أو ىرعو لا لاك روامزلا لي قو مال 0 دروامزب

 ١ ءيغلاتو 02000000 موضع لاو ةروامزلا هنأةرسبلا لهأ تاقث نعيش ىيددح

 / 1 ة5و< هو 9 35

 ة:1كتملاوٌك ماو هدمس نا - بالكم دعجرتالا تيعمو عطقلا بلا لَا

 1 ْ | قبرا ةرمكلا ل قس قرع اسنالا ع هلا تلا ىد لك نم كم او كمل د

 1 ةذلاوهو هقوح لس دنع ذل نطانق يذلا قى ركام طاب ىلا للحالا نم ةدلخلا
 9 هَ : م وو

 هترتوناسنالا ن 0 كنا همفىحاعارتنأىرأولاكابعد رسأ ريدك ىصلاناذا

 نه لارا حربا اوعرتلعت لاك لل->رلا لوم اوليل>الا مامأ

 ضخ ل ىلاءأنلا نمءاكتملا لرقوءارظتء اكتم: أس هاو ةنن انا هسقست امو لمقورظملا قرع أرملا

 عفرفر ةسى ناك هنا ضاغلا نوزع تيدح فو كلذةهظعىأءاكتملا نان بسلا فليقكلذاو



 هليدس

 ا كلر راورجلا تايحيرذلاوَلاط كرااذاو رص ماك اذاف نطيلا مب 06 ادا ه٠ لوطأاكران

 »# ملعالا لاق تفذقويتكلو

 ل و "كوكل موز ذاك هطستلاو ظ

 غمس ٌنالاشيلا هماطع٠ نعمل_صفاكلهكلد م د كاد 0 ]لاش طغسضلا ككللاو 1

 حداوه مرسي رالف هسا هلا واضعا مهجتكل ن لاو دولا و ددسن لاك ٍناَضتلا ْ

 0000 ولون 006 1 ثلا ( ند ١ ديا وهو لاكن آل |ي[ح نباداو رو
 الا لمعتسسيالآ يش قاذامىأ ان قاذام,بلوقون الن الاشبو كَكْنَحَون لاعبو ْ

 اذارسعبلا كلي دو طإشلا 0000 اولاق ماعطلا وأ مالكم لنيل ل كلا ل ضفملا |
 سوم معا

 اله ةمانص عاش لذايواستيأ ار لرب اذاف ضرالا ن نمهيراتو همتعشو هنطو ضاهخخال ىثماذا

 مكخىأ ٌكلاكل لبو ءا ارغأاع نعهاكح لالا نم مميظعلا ككل ديبعونأ لارالا رب يجدد

 سا وه و7 هر - هس

 ب ما 1 ١ اهل عيضبلا+ تب /ابفقس 2

 0 سس #8 هةر

 تايلور اامرد سٌشدف 2 ةكوكلم ةتالق 9
 ا ذا 0

 قلصألا ببدل عضلاتللاو فو رءموهؤاهريعو دوو دواجهي خضور جحأ

 م ماو م

 0 ىمسدال ل .قوىرننسا لاك ارذصأو قار دا كانو #* يالا

 عمجلا م - هع غو.#حملا دواملا ءاكّللاو كلان قويصم د ا 9 6 ريشا وْنِيط

 كديكللاو نيك اكذسا سود سدو ةكوكلادءانملا 3 50 ”املالاوكللاو 6

 اداالا

 38 6 سا سا هو © ص سم ع

 هقرابأو هضو را هامطأو هن #3 توابع كيكللان طبتطيضادا

 لاك . اماملالو ا انلقاذامو: كابلي اند ءكلالو جا :ندضس يلام لاقيتيكملب ىلا
 و قو ءج ه5

 ءارغلا دنأو هممنلسىول

 0 د وس هه 7 وص 1

 لَها يلعب 0 د هاا مدخلا 0

 2 وضم

 م ك.ف ىهربدت ُةْغسمْلا بلصلا

 مو م مث اذ موص 27296-

 ا ارذدصاقلف مهفاك ا ىلعنك 3 مههافشي ىصخلا لدج مهكولو

 سسوس هسا صم هج عم

 لصالا اذكناساهلوق ©

 هررحو طقن نود

 'هلمح ن | .ءاورو هلوق

 بارغكدلاهطمضلاكللا

 وهوباكك توقابدطمضو
 لالا ةذمس طنش كاذك
 فاعاصاا نعح راشلاهلّةنو
 «عيعم ها



 ملا ةييود ركعالاو هلوق

 ىفامءاولغلاكءاكعللالاّقد و
 كءللااضب ا دازو سوماقاا
 لازئالا ءىطللا فكك
 هقعل عمسك لسعلا كو
 هت موتك ها

 20600 -_- كيلا 0/1 10 هيفا 1 #3 7 ا و و م يح ل وع ا علا
3 : 1 0 

 (ككلإ) ١ ١ فاكلاف رح « ماللالصف أ
 2 7 32 2 ا ل ا

 اكسو ميلعاقااىلسههسوتءاضالىأ اللا دن هديس سوو دال لا ههدو نسالردخلا ناكوذا اولي ْ

 قلدلا ةددد-لا ةقانلا كالا هبعوبأ ههحوتلخاددقام' هش قرشا يشأ ْ

86 

 ىأدكل هيفللصالان أف 1 ثمللا نعىرشهزالاه اورودك لاك : لا

 وهنرعت لاو َنَئاعو لصاذا اكوا لرأي رأي حرُلا ٌلرأ ث يللا هيلا بهذ ىذلا ىنعملا اذهب

 و صددس

 ةيورلاف اضعبهضعب برضو محدْرا اذأ اك اكل در ولا كلا ماتا

 اسيلقرك ذي زازا لوق هممو 35 سودا لاكنلا داو دوام 23#

 259 ا 07 هوا

 .كشلاهلعدر اا 5 اكساس ىيطااو نم
 موك ع 3-4 97 27

 هت ءو د 2

 كالاوأطبأ تحفل او أطخ ا همالكى لج راك او لا ماساىأ المك 6
 وهو و ه

 تجدزاىأ ئى اكل مهعاسب ككتادن وكيكل 6 و هعمتجقناو معلا لك 5 نرفو

 لاق كاكللاك لب :الأنمئلاكلاو

 2م مس سو © سم

 اكرآ ادع تايحيرألا نم# اكلاكلامطقاهيفتلسزأ

 © م 90ه

 احتج ارد دلل هناك د را وس وايشسمرصقب

 اذا

 ْ قريت ةناظعلاب همسة ودى م تيكسلا نبا لافو دكا نمةبولقماهنط أ لابد ركشللاو

 : ئثلاقو ردا (خا) ةيفخاهئاوقوةباظعلا نذل كملي وطِبُئّداهاس داوع ارز

 ١ لوهجل ءاوتسا اك آر 7 6 ل١ ذّيحو ند اولاق اك اكدآ يحسم قم

 1 باوصلاواةصعتالا هارأ امو لاف ثمللالاهريغبالو عملا اذهب لل عمسأ لروصن مون ل اق ليعن اريد

 ش لبيقو ىل رعالا نبا : ل تا يلع ينل ( الت ل لف بد نأ

 .ٍ تادف ورجعوا نسل تفلالا لسقو ربسعالا نملالاو كسلا

00 د لدا «(عنعز
اداوع لقد هافقىف هع هي 

 1 هكل لدقو هعقدق «يض

 ْ :لاكللاو هتعفداذا ا كو 58 نوار ام ىدمالا لزمن 1

 :١ كتمت كسأب ءاحو كلا دقو لخادتم ماسك كل ركسعوةقيشلاٌكسلاورثي مسا ى معسو

 ا لكلا جار, راوهرلا ميدللاو سيخدلا ل شم محلل نمر ابل كيك الاو

 ١ ! ةسممو علل ةديدش اكو يكل ةقانو مح تك الطرف وجدزا ولا داومادنا

 ف لتخا ناودحا ولا ظفا ىلع ةلاكلو ككل ههعج وكالذك كاك لح و اضردب
 اا نالن هوأتلا

 3 أرصش ىسراقلا ىلعونأ لاقو نال تطول عدلا مارت انشامرصقيدارأ ىشءرصقم ىورو



 ةماعلا نيا

 دهيشف ناشهمت> دي دنحتت1 م2 وش

 تالا

 ل

 00 (كحلل) ٠ فاكلاف رخ ماللال ضف

 دس مسا و هر هم اك م

 ناضر كلا قمل ازيا د انام ىتس كالامادسغ

 و2 و 6 و ه 0 0 نب سس

 اكدوا ره واشلا 37 ارمصعأ ةدمهجىل كرتاف برايف هلوقو

 قكلنلا وو لدصأ مهلا نا مهوتف ها المقوي 7 زهر فبدأ ةنولوقنم هار هنا كلذو

 هلوقوهو مداشلا ىفالا ف .ةدملا تمزرل ًاةفوذحنعلاو لك ءوم م لولمهلاثماع اونو تعكل

 و 3 - 2100 - وم سس 8 + 8

 ب دورا فنا 1 ون ملك زكا #2 ََ 1 ناو ىدنل الت سلف
 مم

 هج رثفو ىلع أن 2 ايو كود كوس اوتالا بار .ءالا ارعش ريثكدشي ور لقيا 4

 مالا ت تكل طاكنا كلا (كبا ) لانه لمني لف فرم اذهيقلعتنةريثك هايس
 دس 98سم مح وه 2ة8س م اء غعود9 ةؤ5

 نسل الأسو اي مالا لو هطلخ ابل كل, هكبل طولخلا ئذل كما 00 للا 97

 ىورذ "ىلع تاان أل تنحل لافت *مريغفهملعداعأ هل نسعي 0
 م ودمع

 رغرلاف بسنل اىلعسيئلم كتم معو ستلاو طاتخا مالا كسلا دقت دقو تلك

 كيك ضأةرولتلاىلا 3 ىلا لاه نا. ةلاذر
 3 ةرص

 هيد طاخ لسعلابوي وسلا تكندلو ]و طل“ نع بارعأ و دد اوءو لعمر يتسإالو ٍكمىأ

 5 ىلا تالا فنبة هيه 1

 دامشلا كب ٌرلاَبايل يل ل

 لوق لاق "الكل نعت 1 لانبا ليك اك معلا نم كل 0-50 ءىآ
9_- 

 7 55 1ر ماعلا ”ليكبلا لش موهو اه اوللخ ىأءاشلا نب اوكيلدقو مَع 0 كبل

 وأ ه.اعنودلا بصدو طا ق. ةدورعوأ قدقدو طقأ 2 ..للاوةعاجبئأ ةكيبلو سانلا نم

 ةعطقلا لقو دي رثلان هةمقالا 35 ردتلاةكلاو داك ًاتلدن الا كبروا ت ست .زلا
 : ا وم ادددم قالدو »و ”<

 ”كسنللاو هو#وقيوسلا ن م ا ”كبلالو ”دكمع هد -ذع تقامو ساو أدب رثلا ند

 وص رع د

 100 (02) ةكيسللاو .ءليكلا كاذكوُذبو بدك ىنعع لك وتلا لاشو مدقتام

 س»- 1 م 5

 كلليقاعرو لحالتك حولدقو ىذلاكئ بلا ماثتلا ة ةذس دكحالملاو كعلاَو ءاوذااهرخوأ
 5 +ءوس و © <

 لشداذا ه ,راهلمرات والاب هرهقازتلاو؟ئىشلا فك لا ل ةاد_هكعللاو هنا ى هواك_1

 قىتعالا لاق همو وذات .كتالتوءوخو كايا كح المو ضعب فا مضعل

 ا 2

 اراقتفلا ليلشلا اهنممعالس 3 وول لدم كحالتءادو

 : تيان ساد لش و هلع هل ِ ىل ضمللا ل ]وسرات ديس ههصق ةولخادتمىأ حالم يو
1-7 

 قاسدلعأل مدقتا ل5 و هل وق

 همق تمد_-ةنباآٌك ةرامع

 ىف ىأ:سفالاو مكحناك

 ها باكل اذهن ماهتدام
 لوريم



 (كأل) ا فاكلا فرح 3 ماللاو قاكتلا لصف ا

 كارا كرك هو ةحاعدلات 11 ىربْا ىلامأ ىف هاوح ضعف سو هأروةكر م ىثو

 ميرو ىدبتشوام ( كءك)) ريعشلا"ام نك نا (ننك ( قاغضداا

 كيف :ًاوانر «ةاعودط 7ثمالا لاه بّرعم ىسرافزيش

 0 0 ا 2 و هم هم 9 هم

 وم وس ناك شو #23 دو رام مكب كاعكلا اذا

 لررمم لاحرلان مايقراخخلا فى ناطرسلا امنه ىو كلاوءاكم كلاليمشنبا( لوك (

 تن يجى شيل اش تدي
 تارولاك يقل اوهو ةكركل جرم 3 رحلاديدشةينا ارعماموريصقىأةيزاوزوةيك اوك

 املا لا راصقلا دوه رسلاو يشمل ف زازتهالاوه رايوكما الف
 «ىومس 2 26 دهم رو جو صح

 ناب لارج ءاس سياف "د سم برو توعد

 ينك باص ىعمفلبأ !نالفىلا كلا واسر“ 7 اللاو لالا( كاالالو ( مالا لسف 0

 دي الإ كيلا راف هسيلاهتكل (ىناسلاا ىو اهليقامىلءاهتكرح تيل وةزمهلا تفْذ

 "| - 0 3 1 ألا لم 5 اهلصءارغلا لاكو ك 31 اهعجبوةشيبلا كيلا ديس( كبك 2
 ا نمىأ ناط 0 ومالا ليمشب ىلاباو ك اكتم كلذاوت ملا هاسأ

 لاحرلان ل
 ١ :

1 
1 

 1 | هتاف ب م أ ةرب افلا ىلا هريهز تنن ىو ر نمو اسم تتالا دبا م0100 لضوعا عادم

 0“ رلا غلبب هنال كلما ل الكاو ى زا هنالزمهيلو بلعت كلذ, هريسف لئاسرلا ى هركلدارأ

 [هقمهوعج ةكئالمعجلاو اهلبقنكاسلا ىلعاهتكرح تنقل او ةزمهلا تفذخ- لج 0

 هدسترال كشاف و سنحلا هيَّىعامنا اهئاجرأ ىلء كاكاو لوز عهلوقو ثدأتلاءاهلا اودازو
 ل هج

 ةك المبابىلع ةكلامبا تءتقانغاهصنامديأك ىفلاكو َك خا - رتىلعةمدةمكلأ ابر

 1 أ اند“ ال-هىلعةكلأم مدقهيوسسن أ ىرتالأاهنع يؤلم عرفتك المو لص دكلأم نال

 0 لالا ىلع عرفلابأدببل ل ضف او مّدقَتلا نمدنوغام ىلع هيويبس نكي :ةك المو ةكلاماولافو

 1 متقن كلام ىلعةك السم وسحب مك ناكدةفالاو ءانم3ق كل ذلف لاق ولالا مهلوق عماذه

 دش ورلوقامأولات هبأك ىفهسترتوه اذهوةزمهلا ىلع ةيترلا هذه ىماللا
 22]] ت1

 - هل 2و - هدوس

 3 اله أدع ال: لاباف #4 5 كلام علب

 1 قاد طاغد_ةوهنم طاغوهو كلذ نماكسلام غاصف 1 م نعت توما ك[م نطهناف لاك

 0 ٠ هلوقك هرعس ن نم طومريغ

 ادع



 -- 5 ٍِع 2 ا 2 َغ و
 كَما عاركلاق و 5 رعهيس> الذب ردنبالاق برعم سدلب دلح ك.:فلاو باعت نع كلذ ىح ئ

 دقدنال ناكملا اذ_هىفاهدارباترتسخا ةلكهذه (كاذك) ((فاكلا لف ظ

 لاو هدرفدل ةعرك 1

 ١ كوب 1 4 -

 ا و ا او مو نيس ل د و سي سب زي و نيس

 داود ىالىدانالادشن ثنأوةلرك ْ

: 

 هع ري حي  يسسسساط وشال جس كا يظزو كس مود هر يع مح و وسو

 م (ةرك) فاكلا فرح ه« فاكلال صف

 نازم *انلاناقمقدلا نامظعلا نسل افر طناكينقلا رمش ةمعللا ارعش لوصأ لمت هيدارالقو

 نمناكبنقلاو نيلخسالا نيل قمنا و بسواد تلاوملا نملفسأ
 كنق لو امَحَد_تأو امنطبا مذ كاسة سي ملاريسك اذااهنطقب نافر لمَن اع ةماجلا

 كي بئذلا سكك مفلاور ءونأ هة-االو دمردنءا لاق رئاطلا مز كنفألاو
 ص 2

 ىلا ارعالا ناد بشنأ تلا كلا

 - ةهضصو#» م

 ناددود دعم نءاويستحاامب 37 هطشرو ورع ىسالا كالو

4 

 رخآلاق 231 يا قجلاو هو ايش ود ااوسشتخ ا

 : 06 , , ةءاس دو نانا ان ئةدوشمشلا# نَيلاَو او و 5

 كتم هلبوا رس نطنان الف ثا ىلار ءاللبقدسعوأ اًورفاهدلح ساب ىأ اهدا ى رش ةباد

 ةكيد صير ءاماىرب نبادشن او هّتسار ءشوٌكَدعلارب وىتعينا ذل قلالاقف
 وه ىه< م -_-_- هر هل

 ى قولان | ع 0 نأ داوح نمت صلف ل اكد تسلا او أتسيلافاك

 عاركنعءاقج فّريملاثم ىلغ 5 أما (كوف)

 اهعض ومى اًضاهر ذا د انهاّمهض هوؤد.>اولا مسالا لامعتسا اهلك تامعتسا|ملا ىلق

 دو م 0 2ر27 م ت # صو» - وم

 ءاسورلا ضءنىلا قطع طولا كراوذلا ىلا كمردلا كمردة عب رتفىرهزالا لاف

 6 اذ ابطا كارل ىلا « ات افىنعكةزدلا نم حسم

 امالغرشا او سس ىأ زك ل>رلاة دس انلا نم .لفس ىأدلاذكتالفلوتت برعلاولاق

 0 .لاماسغم .ولاع هلاذ 1 ما كانك متو لا ايدك ًاكاذك هركشتالو

 ْخ وسور ؟نوقزيعألا ل اركلا( كر 0 رز رمضملا لعفتابةب ودنممىل والا فاكتلا وهز :راعلاب و

 ىداوصريغ ماك الاب 0 د عنابش وش انتا نزل رك

0 

 رعوتأ لاك هنتءلب ىذلا حيركلا كَرْكلاَو لج ”ار كاوكاو ركلاعجلاور' ام رركلاو

 ةاسلا تكرك 1 اولا يهكو راك للراس دلا ف اح الوب لاعمال راكيلا دهازلا

/ 

 (رشع فانا برعلا ناسأ انج ءال)



 .(كنف) 2 فاككلافرح هافاالصف عدل

 عم 2 نأزاج مث بمراوبمرلاو منا اوم لاو نايل لفمدحاولا ثلا ىف ناكرتشد ْ

 تاعداذا ىربنالاك لسع ىلعلءف عم نأ عش و دشاود- لل لم ل
 كالفلا

 ناك ناو ث نود كل غلا نال _ءقدقو ريسغال ثنو موهفاعج هتلعد ناوريغالز دموهفادحاو

 لخر ويدل ومالا فل جرلا دلو نيذن نيدو ز لكن ماهيف لج الق ىلاعن هنا لالا ادداو

 ١ ديو ةرلاه نيل ميظعلاا ضيا وهو لصافلا ىف امد

 ا نر انو ذربك ثور لاف ضار رب «. كلفدنعال اومدفظْمالو

4 2 . 

 نا ناك مالا ودم هدرا تاملأ 2 ملاذ ةلخ ىلع ةسيلأ لىذلا دل كَ ورع ولأ لاق

 ىددنع ايو روصنمونأ لاق . قب ا نوكح [.هلافار_ءالانبا ةاهلا تافتتكي

 جالا ُكْنقلاوىَدعَتلا ُتدقلا ؛بذكلا ْكْدْملا وب رمل دعا 402 ىدربلان دوكانقلا و

 | 0 ءنعلال لع بظاو تدق اراكونذ ا هيماخ ذاك أ كرأواكوُم لكي اكلات فو

 ظ 0 رمسكلابماعطلا ىفّكدَقى رخأة غل همفو ا هنمفعيلو هلك ؟ىلعزةسااذااكوُنف كدي ماعطلا ف
 مه م 2 همم ع «#رو 2 ,و

 سرر ندبعلا# دلت اغيب لربنا ويم !ىقكدفواك ونق

1 
 100 2 وف هد

 لاق ها سون كلان ةئقو نكت اوأكوذف ٌلذفو

 طع نورشب| ْممّتدَحَأ »* انرفيتك فسكت 23 ىطخف امسي امل

 -_- 6 س 0

 تت سم

 وهوه هانعمو رينا فلاعيالود دقو 0100 ةورشلاو بذكلا ىف كباقي بلاطو لافو

 دقو هل-ةمدددمعول آو قاسكلا نع حبال طيدشلا ىرهوملا رمشلا ىفالا نوكيا عال لم

 00 ا ا 2 3 + ا 1
 تكتفلاو ار هلا ٠ نكف 0 نمبولقةمهنابوقءعيوعزو ه.فلب ىااكو نفك قب ىهالا ادهقَْدِق

 2س م8. هد

 ثاسنالا نم ٌكينعلاو اكو ف واكشف نا“ ها ده تراك ة0اد يساذا كب ةأوشؤاف

9 02 

 مول )او ٌينمالاوحلاقيو و نيبللا فرطوه ليقود و و فنيل عمم

 ىد لك نمن بقا لدقو سأرلاقلحهنلا ىهتن مط عك نقلا ليقو كنالا اكل ف زعل

 اهلا ةقفنعلا نيعنءنمامهلبقو نيَعدصاا نود غضاسلا فناكرتي ناذللتافرطلا نيس

 ىنلانثيدسحلاىف و نّقذلا طسو ىف نييعللاعمتووذناسنالا فا د_>ا وكيلا لء> نمو

 دمع ثد د> ىف وو ع وضولاد_:ءءاملا ىينددهاعت أن ألد رج ىف صالاق ل_سو هيلع هلثا ىلسص

 هلفغملاامهو لاسعشو نيعنع ةقفنعلا ىناج ندد نك_هلا سنن الف تاون اذا طباسنب نوحرلا
 ا 0 2: 2 3

 | ١
 لك يدي اووودس عد مج نيت دعونا ١ جودي صج ب ويوجه روج جوج جم سوم وسم.

 : لتقو



 كك 5 فاكلا فرح «« ءاغلا لصف
 0011 زذ ]| 1115-8 :

 تيمكلا لاف كلف عجلا و

 ليسأل َتالوةرظانب #4 |يديمدو صار هلا كسسالف ْ

 لابد كلود ويسب فو كيرلا كفو ةكلت فم_صملابد رغفو ىربنيا لاق

 هد ساهم 9-0 هَ

 نم ةكلقلاو راد: سا ك[تو كلفته يرادبا َىَدتَنالَدلءقدنمو فدوة دلو نأ نقلا

 3 ع ناسللا لبصأ نأ ر ىلع ةثتانلا هلا ناسللا ةكّنةونت ركل نيبامل ص دوما ظ

 نءعجلاو كل بم اهترادة نسال معدقو نور همالز هللا ةكلوو هنمرادت امو ةيثاج

 قش لزغملاةك اول ةميلهلا م هلع ليما كو ضرالا ن ءةكللاالا كذلك كلذ

 هيف ل بقمْنبا لاق عضرب مربالءا هفاهادش شلال
 23 عوص ءءء وم ننس 95 سرم## لير

 عيوش لموج اق ح3 ملوعاعرلا كلش بير

 بقي لَز لاك ةءبلهلان هكارلا لعين أك بلت لاو ورعو أ يذسهلا 820 ىأ |
 الْئل ال عراب يشكو هو ىذا ٌتكلوْثِيللا هنأعشوولا :اهيف.لعصفلمسعفلا ناسا

 كن دهاولا نود كااودَلا ىدلاو ورعوب أ لاذام كيلا باوصلاو ىرهزالا لاق خضر ظ ١

 0 ىهد اكلت ةيرانلات 3 هَ بلعل ن نعةريخالا دوها!نودوهو كف أو كفو اهيدن ٍ

 كد و 1 | 5 كل 1 ذاك أف ئهودتكبلفو '

 37 هموم 2 مصاو « ساد ع

 ام سْلانار كت #4 الن أاه راندا ده #3 اكربهادابش تش هيراج

 ند هتلعح تةشناف ع اونئئالاود_>اولا ىلءعقتو ثنوةوركذت ةنمؤسأ املاك 1

 وو
 أ وأ هبوماد بهذ موش ريالا هولا اذ_هوناعهو صالد بان 5 بتم : :

 مع ا قءافلاةسضو حي رشاع ودرب :اة مد ةلزطدسا اولان ءءافلاشدرخ روكمت|

 3 ولدا ر دفن ,ودهشملا كلا ف رك ديلا ودمح ولا هللا لاورؤصأو رجحأ عج 00

 لاكو تنقلب هاجيلا تنتمي عيرإ اجيت بدتوق ارم اوثنؤينازوك وادعوم

 اد-اونوكي نال ق<وثنأفر هيلا ف ىرمت ىلا ناثااوىلاعتلاو عمل رخاومه فكلما اىرتدأ

 تناك اها اهببهزي هناكف ثنأ و عمد مني رجاو هكا ف منك اذا ى_-ىلاعتلافؤ اءجحو ْ

 ص ىلا كلفلا ل ودب هيوبدد تاكو ىرهولا لاوو ثنودق ةئسفسلا ىلاو رديف كرما لالا ْ
 70 م 1 3 1

 ىرهو ا لاق دداووهىذلا كرما هباوصانه ىربْننا لاكو داوود سالو

 العفو العؤنال ءاتلللا نءامههيشأامولذاطلاو عجب يديهاووم يذلا الرش دلو. 1 م ٠ همس 652



 نيو اص ل1 نس رمال ل تكا طال

 ٌّ ا لا ادا-ر نأ ًادوعس ا رود ا دنا يل تالِفو نيا

 . || كقاو ٠ توما ضااوعولا# تيا انيع تا امناوكاذيهيارطضا ىف سرفلا

 31 ا ةغيسنولوقي نوهدلاو ةصاختار دال مس ءاودوءاعسلا نارودةنا ثيدحلا ىفءاج |

 | 01 اهمدحاو لكد نو تبثإة فلك هلوقف حاجا ءامسااّورادتةسا كلا ءاَو هلا ىلاعت هللا

 ممل" تزرع م اقلام: .١ مجد
 1 نا هد ' 06 0 5 هوم

 "| ىلع كفتتام» ريد-ةنلاخلا ىلع ام انهن ضانمالات روكتو فلا ىلءهلوق كفن رخنوكي نأ

 سيل نيكة ىلاعتهنلا لوقو ىرغزالا لاق 6 ركستا مناف ةخانألا لاح ىفالاةن اهالاو فى سلا

 1 0 نسا هرسفاك هقرافو هنعل_هفئااذائشلان مئدلا لاكأ ٠ نموهاسغاَلاَزامو كنا بابن م

 1 | ١ اوكاوترشلا نم عيرأر ناو ناار لا عت قروش ونزع

 أ نن | لا لحال لوف عادا مءاد ىّتد نيجيرتسماووكي ملم انعم لاق نيكشتم

 1 ا |ددتئادساب كفار 000 ا عر 00 و ا

 0 ا ىذلاامأننال اوقهيف ذى هلوقديبعوأ لاق اقف رو ليد اج هز 0 كل دنع سااح

 أ بالك هنتك يللا ةلاقي دلاوهز موضنا | هيلع ودتىذلا ءا_وسلا كمر هشهناف ةماعلا هفرعت

 || بْن شف بهذو اجو برطضافرصلا ىف حاماذاحوملاوهُتَهلا برعلا ضءب لاتولاق ىلا

 55 3 نلف ودا شضعا نم عشر ًاامذع رم اهنمذ وُط لكىف ةعم ا م ومعلا هيف تيكردق مسا

 قىا رلا لاف ماللا خفي كلفة اولااهل وحاسم عفت رو ربدّتست ص رالا ٠ نم ع و

 1 ره كة 3 داليلا نواب وه ةخاذا

 1 نمريدتسلا الل نوك بكل رهلاو نذل ترو ضرالاٌنوظنو لع *الا تفاخاذالوقد

 11 لدا عملو عمم سداوفب وييسلاف عملا مم مسا ُكإَهلاَو راك هو هلو مسوأ ظلغف ضرالا

 | ىارعالا نبا ءابظلااهرقتسن ا ذكلكةريدتانالغةبوْبلارلا نما ف امصو ةفدعك
 0 ماك ”الارغاسا هلال مشب ءاضفهلود لمرلا ع نمّرئلاَوهو كالا لو رودي ىذلا ُكلا

 0 عزوأ نينردق لي وطَةَكْلَقلاو امسشت الل ركل امر غاستجاهكّذقا فاو
 هس2

 عيفرل اة ىذدولاتّك 3 قس رب راها نال دشن ا وفصنو

 رءاشلالاقاهلوسام ىلع عفو ريدشست ضرالان مدعطق دكاَقلاو ىرهوججلا
 8و سدس مهاىك ع و

 رصبلا هن ةيفراك 35 موا ل اوخ



 3 (ككف) 2 فاكلاف رح #« ءافلا لصق
 كس سس سمس سس سجس سطس مس سس سس سس سس سس تاسست سس سس اساس

 نيك املا هيلا تايددلا يومن خارلا لاهسلا فلخ شم تان لا "رب لة سموم وح ةكَفلاَو

 ءاضفاتمئاجف ةعمت لانك اوكلا كات كلذكو ةلئابناج ف نالزيكاسملاةعسقتاعسو || |
 ما هام يم - ىةمصدع .ك ا 1

 0 9 :ةونلابتم 9 اهجاتناندواهءْرَض - اهأ ولصىج رك :رقاادا هك _ةَتم قا لاَ الل

 هو رع 0 هب سود

 لاك اهانععئفموهكفمة- دا دق دك مقا دفتر جوخ قرن ا 1 داك كك فس ٍ

 ىعهدالاىور ماجي ةرس كطفل مهضعب بهذو اة ملا ل للا - نلت تيا بح ني ب

 95-82 م «هر هم دو م هو ةددوع

 ك شدت نديام ٌئمِبْشَسل بالا حاشفنا 0 تماق ”واشدلا اهعرسض متع ْ

 نارا ذاق وون كلام عنشمالىتلا قيدولا لكنا تدي ككل دمع وأ
 سل نر اسو

 5 يملا مههقأت ى ىدح نيكه نيكرمشملاو بالا لأ نءماورفك نبذلا ع 50 هلوقو امعاق 1

 تاكا له 1 ك1 عملا باكلا لد أ ىلع وسن عضوم ىف نبكرشملا جاجزلا لاق ظ

 يف -و

 0. هسا .
 نءنيتنم ىأ م هرفكن نيك ةاماووك مىأ ةشيلا مويتأت ى>نيكفتم هلوقوزيكرشللان "هو

 اوئمؤمل اووكن دهاجتلاكو هدر 2 نءنالت ! نبك نمسا لايودعا لوز 2

 مت 27

 اس ؟دإأ نقرافماووكب :|لوةينيكفنههلوقىعمهبوطنن هللاد.عوت ًلاقو قفل ين ل

 هطظفل مهين رول سساعاا قاسزمل هل ءةاروتلا مولتن يتلا ةنيملا مهتنأ |ىدح

 دننءالا باكلااورو أ نيذلاقرشتامو ىلا عت ل اقف كاذدك أوىذاملا ءاشعمو عراشملا ظفا

 د ثب”لبقنيرقماوناك ىراصنلاودوريلا نبال ل-هأقرفنا هانعمو ٌةنربلا مهتءاجحام

 هركشت ةقرف لك ني-ةةرفاوقر ةتتعب الف كلذ ىلع نيعمتما فاكو ث رم سو هلع لنا ىلع

 فالتخاء هند ن كم. لا هر نمالا باكا اوو أن يدل | قّرفتامو ىنءمليقو

 هنوسو ه نقص نم مجماك ىفاما ولدي واوق 00 100 ماتءبانإف ههأفف

 ناك اذاف هفر_عنىذلا لاك غنألا ىلعن وكيو ل لاَ ريد هج ىلآ اك _هنالا نوكيدق ءار هلال اك

 تأزامدي رز 0 10 اامل اوقتفا د اهانعمن 0 :نأ اول عفن ءاهل د. الكل رشه ىلع

 نوكت تاون ناد دخلا دمنا دنس "ادقتلقلارت زبةهح د ل اذاو كركذأ

 ةمرلاوذلاف لعفالب ودالب

 ارك دب اهبحيرتوأ شتا ىلع #4 هتان لي الغي لَو

 ادشنأو امعاق الاتأزاملوقت ا ودوال اليا هيف لس ديف

 باوصلاى ربنا لاق الادازؤة خانم كةَتامدنريلافو 0 "ام يارس تبلاا ذه ىرهوملا



 5 ع 5 0 ل ا ا ورا و راب ا سس انأآلا 02 نرى ص“ 2 ناس او

 1 ا 1 نك ا 5 : 1

 ”(ككف) 2 فاكلافرحعي ءافلالصذ م
000 

 سل و يصر |

 اواو للا ودوم يد و 500 لاكش لاورمسألا نمل صفةككسقو اكن ةرسالا قو

 ٌكّكلاَ اهفاعاهتتف د ٌفواكَفمدبسْكَكَف وقتعلا هيديرش ًاروكت و ريسالا | وتل أ ىأقاعلا

 حاسفنا كَما تاازوتحرفن ااذا هعيصاوأ هلق كت وام اتورتكلا كرولا

 هد ةروم ©

 كي 19 ية قلرق وكلا وخان مضألا لاك ككمذلا ضام 0 هد : ورلوةدشنأ أوةدقلا

 ومص ه2

 ا وش رتناج 5س كرهنأث د د- كلافىو 5 ةرورمذ ف دعض"“ هلارهظأف

 مكن اىفو تاور نعامئازحأ ضعب كن أوهو عاأناو ولا ن هادرعض *داكتتالا

2- 
 نبي سرع  ”س9

 « كمال ىداعبأ 5 ثللاددنأو امعضوءاهخرتسا هز هدهد نع بكنلاٌعار ئاَدَملا و

201 
000 

 1 ع ١> قال اجب ةك لا راك 62 تق كفدعنرلأَتك 7 تلو لا« نابإؤا ةيطإستي
 أ

 ا نبانع ناكتنو ةككف عجبا: 28 نتبع وقنا غلابقجأ | لَم ل حروءاخ راسا
 ا

 ١ م و 7 سس س ةورم ”ت صسه و س

 ظ ْ 0 َتاكفلوتي مر لا تقجدم و ٌتككفو تك ددقو فار ءالا

 2 9 يشن | وطعسا 8 .تالفرةكفددت 00 تكس واك اقيذك اه

 ارحم ٌكاَقلاريضنلا لاو

 وهم 2

 تاسالا نيس دقولأ ١لاق َك هر ىف ءانحركسا ىأ | ةئفنالف فلات و

 عاهلاو“ كسشلاو قامت الأ نمر وهلاو مرا
 ه4

 رخل ىلا ُكَنآلاَو هر روف فع ضو ان سا ىأ ةككديفو بكذا ْكَد الحرو

7 > 

 01 | حديد رذو قيس شالو مو .لحرفتااذا انيكك

 | "لاو لافزيش بوقمب ىدحوهيفىفعا ريلاتلحب ىنلا كك و .رهاذاربكلا ىف كلذو هس

 1 أى هديالامو ىردياهماكيئكذلاو هاهو حأ ٍآ صحا لاك و لاك أعامتا هلع والدب ول هح

 1 || نيمسللا عمم ل.قو نايا ناكتلاو يالا لاك ”لاكفوذو ةءاوضن مراك اهؤطدنو

 ظ ايدج لكن يسع ألاف ةبادلاو ناسمالا نمنوكن لفسأو لع نم غدص اذن
 ٌقالاوملطللا عت او نييناحلان ءنيقدشلا قيلمتاكملا بأ ذهلا ىف و هناسل عن ه 3

 وطال نم ىلقلا ٌكةأرداونلا ف ولعف أر دقت يلعنيكشلا عم وعويلملا عم و

وو هلاوز داك ةلاراسكت 56 وةلاسكسا نم هائلا متاع القنا
 ا ” ل

 قشسن اأو هلى ا هنكسةدنحأ ارسكذت او كما

1 3 

 سفك » َكةلاواهكف نيب 5



 نا نار ا يع ل د 10 اح ور يصوم ا وا اا 1 ا حي هبل د ار اعل ل نصت نر ا رح 35

 تةييرط رق كل ا ا ل ا ا

 ها بمب سوك ارو وشل ياسو نري يعاب يوت د" نكن ين و حس كوني نا يي يني نرى عر ونمت رى تسع

0 

 8 (ككف) فاكلا فرح »« ءافلال ضد

 م هيب ع انا 2اس هصدوو اع 4 ند هدهد ع : عمبلماو -
 تاطسانلافو ةأون هع افاهفل ضي ناكو هكر هن سها تناك و فار ع احر ةد_نعوألاق

 صحو قرر صح تلافو سكت 0 اونو رهتعمأ مم لاو

 وم يفر و هع

 ىلائأالتاَدَلاكشل'مأو د ع 3 تريح دقو داثناو 2-8

 لاق ا كورلا 11 0 5 1 0 ةكراتسكرابوةكرا فمها هللا 2

 ىبغتلا سب راو لاك هنطوو دل ل وو هكر" انذلفن الؤ كراخأا

 دع ترو

 هلفاج بقل عم ىرصب لطم 3 ةضغيوأل 0

ٍِ 65 2 

 لاك ار:كادكو ضرأ مع ناك رفو ىرب نا اور ضر ناك ةوىارتسلا ن ءةَضْعلا ناك رقلاو |

 قو هريغو جنا فدل ةنركيسسا عد 0 رف د ارفىذدا ٌرادلا رتل
 هم «ثدءدضسو- 5 2 مخ

 ٌكرفلا(كسرف) د رد الم فاق دا هاغ و قر 5 كرو هك رباىشلا ت ؟نررئاوللا

 4 راع ركثلاكر ةصأو ورجح س ا 10 .ًاوهورذقلا فخ وكلا لثموه ليقوة ياخ وألا

 هو #

 بوُطااَمابتعأ رق قماتني نك, لك لسغنات تااقفاهدالب ن 2ع اهتلأ سة صف

 *« بل اهلا كس رفا بعل 1 « نلغالا لاق 0 دذعْنتماوشتأ اقفل .رهلااماهل تلتفت دط ىأ |

 9 2 3 0 0 8 5 5 5 .٠
 44 ىف

 بنتك ه ةعدتلا ى ةررعثد د_>قو هاونع قلع سلخ ولان مس رض هرقلاىره هوذا

 وه لس رقلا نما يفاناطيحاتلبق ةّناغغ ل ينتلاةاديعالال

 7 يلا ا ورغد او زج رشا أادرح اوه وهاضعلار صم نم ومنا لة موه ل قدح وع

 كف مودل تاكل هزه كتف 100 ةلاقيشيلا ( 00 اننا

 دقفاو_مادقناكيتش :لك ىو كل وامه لقت "نكس ٌعاو هقاخ

 0 رادو ل 2و از ملتملا نكت كاذك رامّمككَش

 لوا لكن تلا ىعدالا هدفا مرسكلابك كفو ندرلا ُكاَحَدو ةضاَس كت

 هدو رلات كاك: هباصأ لاقي ّلصْنْالا زااذااكةديْكَفو ةيقرلاو

 ا ونه ادت نزلا اراسإ نئاهدلكتبق ةرلا ةلَذو كتل ضاهثكىور أن مّكجاه#

 00 فد ةفهتقلطأو :لونكر 063 لاَ زنش ءرلا قلع مصل

 تاصفا منال كل ذنموهو ا هبق ةَرلاَكَك وقرلا نم ردك وهدنقر ,لاكف

 درة ن ا ةوسنلا يدع نا ثردحلا قئرتسفت ةيقرلاٌكذو ةهمللا قدعأ !ثدد-1ا قو قرلانم .

 ضعب نماء مضع: صيلختو نيئشلا نيب لدغلاَّلَلا لصاواهقتع يعي نأ ةبقرلا كفواهشتعد | ٠ ا ل ا ل ا ا نا '
 لاس سلا تمص

 طيضخاذك ناكرفلاو هلوق

 قو رامجت لضالا
 ددشم نةءذاسوماقلا

 ىلءدح لو فاكلا

 هىجصم ها ناّاورامْأ
 طيضبادك كرذ كاذكوهلوق

 هطرضو نترسكد لصالا

 اننيلح .و بنعكد جما

 مأ نيتي ورحراشلا

 تكد

 لالا اذكتبلاهملا هلوق

 هل مسهفتالو طب طمس نود

 هأ هر رش ايسانم ى ىعم

 مو



 مان ف ل وم لا ملل

 فاكلا رح هه« ءافلالضف 8

 لاقيال ا 3 ذل ءيلراو ىف كلذ ناكن او هسّلباو نك نكنأو هيكسنم 2 ادق ل .قبكبملا

 20777 أذ ا

 1 لرذلاو سسكس هسنيشمو همالك ف ثلا لوقو مرخألا وجواب
0-2 

 ا

 2 كتم مرتي ىذلا لدا اوهو اور همراسعل رذنخلا قورحتو هف قرح لاقي نكس و كراضتلا

ْ 
 ا
5 
 ا
 ا

 نمر مم

 هكر فدقو روش او هنو هله ارماةضغب وأدت اسهال ىل>رلا ب ءكرذلا ليقو ةماع ةضعبلارسكلاب

 0 5 2ه- «#و - 9 ”<و

 0 ” لور اعوان اورفسكر ندد ؟رةىلايعللا حو هتضغب كور ذواكر وك رف

 اهذغأىأاكر رفاهكرذاضنأ
 'ّ ةيورلاف

1 

 - | »5 ص < 20-7

 نس ,ننيباهعضراو »* ىسعلادعباهرارمسان ءفعذ

 قاطعا لام كورد كراف :ًأرهاو

 السلات الوكورَ #2 ابعت سور

 ها ناكو ءاسنلا هسا بن :دّملاىفو ءاسلاد دع ىلند#ال هلل 10 ؛اراوقاهعجو

 ع

 يبار ءالا نا دشنأ !لاحرلادزع ل05 هاو اكرفمسدقلا

 ورث مد و ماه ص - ةك ساق او

 00 فلاخت نبه هيطواولو #3 اهجور دنعاهبىرزأ ةكرشم

 ! ا ىرزألوقي هلك اه حء لل ةكرشمالا تناك امبيطلامهتنطلو| لوب دولا نعفااخشىأ
 00 ظ وهف : قام“ ًارملا هللتهر ان اى أ هنماند نم عرش داع ناديه طن اهحو زد ءامم

 1 1 | اهضغبأ اهتمدداوملار طناذا اهتمدثم انه فلانا نابسهلا اغا لسقو اهلهأدنعئو ربو عز

 0 قا( باش: أها تدوزت ىلا 4لاقؤدان الجرن دوع_سمنباثيدح فو .بسطلابهتنطاولو

 || نيتعكرل دف كيلع تلخداذاف ناط_شلا نمد ارلاو هللا ن مياس نا هللا دمع لاقف كر 2

 ْ ||| ةأرملاهيصوس2#فرح اذهولاغاوج وزد ما ضخ نامل ,لادسبعوب لاق اذكواذكي عدا

 1 | اهشفيالدأ ةئدؤم شوم لن ءالثددحلا فونيحوزلاهغق ف رحل ااذهعمسأ لولاك جبوزلاو

 0 البا فص. ةمرلاوذلاقو .ةمدعااو ةريشعلا ن-.- ىلع ثح هناك
 9و <

 كراوفلا“ اسنئاراصإ لاما * هلصر لرش نعل الااذا

 || لعفرطلا تاّرمداَشن ساو لايسرلا ىلا : نعمطت ن مال رولا ءاسنلا اهم_ثالبا ف_صد

 | رار ايهيضردتل نه فرش اماكف هأك اهلم 1 .دقو حسن ءالاهذ_عفلوة.حاوزالا

 1 ١" ورشا اهني مال ناعم مقر .هلادالو أ كار ءالازا ريسلا ىلعتوفلاو طاشتلا نم

 / ٠ | تا مراهئامأ ليقثأرلا حوزلا ضفبأ ١١داواهنم هدلواهبمشدمل "كرات فود ايها عقاواذدا



 6 هك اج لل دق < ل يع توب واسر ناس نا ا ا الا اب دارا اند ل تر ابيب. دخت * 1١ ليلا
 : 30 7 00 7000 قيل نعت فل 7 0

 م (كرث) فاككلاف رح يب ءافلالصف

 قو 'هناهذو هذاك هواضمو لاف هقراقياله_عموه ىأنامعالانمءاسملا هلوقكد كشف عمىأ
 هلاد م م 82 65 2 2 ا و ا

 هبلعتمواداذا ضل تام لباوهتلك أّمساو هتموادى أ كتافمان الفتك :انرداوتلا
 - ودو و «#<

 مد” نم لك اولعج م دييعو رك ذامةغللا ىف َكّدَقلا لدا روصنموب لاق هيوم أتم
 عد_كنأةهليغلاو »* داعم هم اتقلا واهتم ىلع ريم نبت اوس لاعاكتاف ماظع ارومالا ىلع

 | ةكتافلاوّلغ م عضنتالل ثم ىفودل ب عه سهأ هيف قع عضومىلا هب حر ذكي ىتحلجرلا

 تكئافو كاَعنلا مسسالاو هسعقا ومالا ئاثو هوحنو برمشلاو لك الاك د ثئشلاةعقاوم

 د وهم واس ناف هع ماتساامداطعأ هك.:أف 5 انحاسهملعت تأ : لا ليالا
 ص ظل يم ير مدعم سس
 4 :در مر ىهوهشفناكيدفتن :طقلا د 0 10 نطل كتف 00
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 ريفز ازا شرم فرع مسأ كيفَ ناعماكدفوُلَدَو

 ”لدفاننس تلاحو ورع نبدف #3 دأب فو تالح نال

 سو هملع هللا لصد ىلع هداه ا لكشو نيماهفزاخلاةحانل قوتي

 ىذر ”ىلعرك ذف املا همع دا ىضر رم اهلسواماعزانت مال_بلاامهيلءسابعلاو”ىلء اكو أ

 ىأ واهدلوو اهنءهّللا ىذرةم_طاغا هن امحىفاولعج ناك لو هيلعدللا ىل_دىبنلا نأهنعدللا

 ىبراخلا ودم أ ىلااومستح راو شا ع ندموق تاب د لاو ل-بر ني ةفونأو كلذ سامعلا

 س”*ء*“ جو <

 0 ء[رقن ام اك 1 2 0 .ايوطأت هيل 6-0 ى>ى هلا 8 ضر

 لال ارث قنا ل اوه 5 ةنشاوّن للا قىحلا 'لرةساو هرم ثق رتل

 0 ردد لمن لاو بوثلا تور كودرعسغو أن مس تاع لرش ماعطكيرَهلاو لري نأ نام
 همسو9 ع

 مَ علطباملوأ تدناللاقد : ولك وف 2 ردي نأ لصين _حوهواكير ةراصيقأ لتس 8

 ثيداافو 7 1 1 هم 0 ام فسعأ بشقوعللا

 د- ابل ارم نأ غاباذاع رزرلا 1 ارث ىحتشو دا 1 رة 0 بملا عل نع ىح

 00 هرمسق نهي رك ىح هانعق ءارلا فب هاو رن دو نيرفو ءويتسوفومتل

 كر و'اكرقنذأ لاقي نذالا لص اءاخرتسا كير مقل اهل و انيرحا ل خيصهريغو نار ةعزرلاب

 هانت لارمتالاو طر فاس رقت ركدةؤ اور نسالصأ نشل وة راسل البقو

 ”لياوف كلذ ناك ناف ف تكلا ةفد صنع علا نم باو تلازتكملاا كلر يبل
 مو .٠ دو - و 55 2-08

 ىن رت_سأق فدكلاا ةقد_صنعد_ضعلا نم'هلباولا تاازاذا ثدألا ىرحل ف كرولاوزغفلا

 1 10000017 نب تاتا رو تب اولا با 5 او تن طتكدما ١ 31237308: تاق د



 ١ ا ا سر 1 03

 0 أ ةلاملاو هيلع أ هقأ“يشلا ىلع اع كتيب عىركءانعملبقو هسيفامم ى كتم

 ْ ا 1 أ كوو 'لوعلكلبق ةدسقلوةكرح ىأ ١ والو ”اوعديامو بهذمىأ || 00 تهد

 ا كئاملاوبو 21الى ألو وع و و و لوصل او أ دذعهسدمقل يلارعالا نبا لك لبق

 7 انامئال_ةاعسلعو ةءافم 0 ارعالا نبا ص م اكوعهكوعد 1 تودكلا

 8 ةاكتكلا لولو ىشم ناك اا 2 ا :يلاياكلمو

 3 ديت م ظفل ىلع هلوأ فب ن ؛ناكمعلا 1 ةكسعهندا>او 3 :الا فة غل فتم اريصشلا معلا و

 1 ؟ طرأت لاق" لمراد عضوم

 قاربنبا ىدعمىدأنيتكيعلا #3 وا ارمساجلاورغاواوحاص" 1

 ن.تةمعلانك ور ,وشفخ الا لاف

 اعل اوخر يدل |ىةغلٌكَسَعلادب : ةوبأ (كاسغإل 1 ((ةدهلا نيغلا لصف )8

 .ةتلاقيلا تعدو ر ومالا نمو هام روكركلتملا نت قي( ف
 0 ين ووم9و وو 7 وس دبع

 الجرو تاو رقسا ىلا او اكو راكشفو اكو مشفر بك
 2 | لتةلاوهليقو هد رح وأ ل 7 ”ااك-ةواكفواكست لح رات و" ربا

للاتفرب هلا نأ ال-رنا ثيد-هكاهذمو دا اف زيف رام واسر ل مك دا 7 ةركاجت حرملاوأ
 ١ | ه

 . | لوقب | لاوس ز :تعم-لا ةف كسل اقف لتقن فيك فلا انلع كلت قالأ

 ش 1! م .لفاع "1 ميدجام ل رلا أي نأ كنقلاديبعو لاك نك ؟ زب لابالادك

 3 ىدعسلا لما لاك كلذءاعبنأه ىئذ نكن ترن لتنال نكي ل ناو اسخن لمد

 هلسالس بعكن بف فوع نم كنك 3 5 .ر سانلاءنا هلا كدا و

 ,مف لتقف نو 00 ونمآمهو مار ار شل اشي بعك بف وع نب ىلا ثعتنامعتلا ناكو
 7 نإ 7 5م

 1 ا

 : و معن معدن و وو ود لشم نّدفو كفو كف تاه قال هيف ىرهوألا ىسو
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 غل ضان هيفبرَضم 30 #3 ةكستاف نكيفام فاعلا لذ ىرب نا

 1 ف اضيأار ةاالاوو ندا نسلم ةرهاجت هلت ةيل جرلا كتفي لجلال" نا

 ١ اوبال اع ىذ مىأ» ضأن تالف كتم ل متنا تالا تاغللا هنعرت ٍدوْنَدقاَودبْكَتَف

 ب ىو ركوة ىف ىبعدالا اذيسأ

 ل

 هو اهددكت كلورعاالا * وام هب ذو مح اسد

 ىا



 6 (كوع) ١ فاكلا فرح 5 نيعلا لصف

 هم سم5 7 34 ع 0 5211 ١

 ةقشملاك معدل ااهمكنعت نأكل ناك ام ةلسم[ثد د -ىو رعنشكلا لمزلاوهو كنعاهدحاوا

 ناسا َكَدَع نموهم صالخنا ىلعرد_ةداللمرلا مترا اذاوهعبلا كدمَعا نم عئملاو قدضلاو

 كالعدج رتفمدقو هرو ذمد_ةندق ىف اقا اداب نعت أك لنك ام ىو ردقو هقلغ اذا ع

 نوذلاب او ىناريطلا ةداور ىلع فركااذه عقو التو ضوجُنو ستيب هلزنمرب بف ضوفف ا
 هتصعابمب | ىلعو تشن هوُز ىلع ةأرملا تكتتو : هرك ذمدقتدقو ماللابةباورلاو لمرلابر مشو |

 0 :اوةانلال مهمل نايك نسا سرد اكلعو ءاتلا تم ىلارعالا نياداور وأ

 مدلاقير الانام اوثسللا لعءاتلاو مزاللاكناَعلاو مدقتدقو اًيأءاتلاءىارعالا نبا ا

 نمكناعلا 7 ماد ذلا دك كناعوأ .٠ ةتار هقول مدت اذاكناعقرغوكناعأ

 ثيللادارأىذلاو ضيفو انيتكو عفان اعلا قاخما الا هلاف ام لك ىرهزالا لاق ا |

 انانأ لوةياس ارعاتعم-ىلارعالا نبا نعاضي أ لاقو *مدقتدقوءاتلا كناعوهفةرمخا ةفضنم

 هسفامال ىمكالاو ري ا ازلا نس يعلو كانا لهاا كتاعدسا
 0: - -- ني لا

 00 . ا

 مك طك هات ظل مل لو هي نهدوكت ”لمللا ن 00 ا

 ةعاسنعب ىلع دغيانات أ ىمدالا نعانل ىو رىرهزالا لاع ءانلا ف تمّدةةدقو كاع ًاعخلاو 7 ظ
 رعاشلالاق لاو ءقابلا ثلثلا كّذعلا با رثونالاقانامزو ا رضع أاكدع ثكهلاقي و ودهو

 امهد كن ءيغمانقلا لد #2 ام 5 ةوناسودانا

 لكدتع 0 ردو هع لاقي 0 ءوكنع لاقي رينا لاه, ىاثلاكئلاوه لسقو

 ةيناميبابلا كيما هنمربثك ئشرىأ كن ماعطلا ن دو كهنسلا نمانءاجلا قب نم كامئشأ
 بايلل لاقي تا والا هو رد 007 رادتاوة بناه قلغأ كتابيا

 ندا لدلك (كذنع) 0 ا و :قلغلاكتعملا دوت يطل

 رداوبق 4 ارةروصنموتأ لاق 0 مولا لسيقتلا كفتعلاو تمعوشو كفيعُ ا ليفاو ا

 كوع اولتئةااذا اوكواعتدقو كا وءوةكو وو كومو كود كيعىفمهتكرت بارعالا 1

 كوع 20 4 تك اموت مك مك كلذكو سباع كو نفط 1 هلع ءلاغ

 عراف ىأ 6 « ىلع كوك 8 راجت ابغا ذالئما فو هسفام تاك افاهتس ىلاتعجرا

 جل
5 

3 

 قد : 23-23-24 1



 ا دع حاسم 2: 20+ 2 كج

 بارغك اك العتقذاموهلوق

 سس ءوماقلا اك نان و

 لا كالعلاو كالعلاو ةلوق

 ءا بارغو باصتوإك

 ةكرش ةكلعلادغاداز؟

 هعيصموا ةئروسلاةقاذلا

 1 د 01 0 9 8 ا 1 5 . ٠ 8 ١ 31 . ش

 27000035020000 (كنع) .٠ .فاكلا فرخ « نعلالضف "4
 4 0000 اا ا هه 9 :

 3 | بمس 3 0 - 1 زد 5 ا و و ةر 5 <

 0 . زوُرءرافشلا تت عصرا 081 ممجوتنوكلعل ى مددت تدخل

 مسلم 2 هم

 نمبر أولو تفاوت ماهو هت 1 4 يوك 5 كلا كح

 شتا سم 1

 اك العتقذام و 10 أ رودكلعدق 2و كالعك و واع 6 عا الو غض ناباكرب مههشلا غمد
0 

 3 ا ِ لعلي هيام لو سفرات ىلع 29 5 مو ل رب هدم 1 د د11 ىف و ككعبام ىأ 1

 3 ةلمّدل وةفدخ أن ع اهغبدداج ا ديد_ثنلايةب ؛رقلا دلع واهْعَسِيىأةالصلاف قم 1

 29و92 هر )ذ بو

 ا 3 0 وس ىف نم اكو ل يعبت نسحأ

1 

 نا الث اس ىطعأال و امض د :لذءل غن كه هلام ىلع هديك 3ع 1 أداء ئثد

 هيو رلاق ردهلادنعلالا ٌةمْسَعُ
 م 0 < سو دام 2

 اًضهنلا نلعب تاكل 23 اضكاريدعوارار نعمك

 و

 7 لتي دحفو ةملع هل عمسأم رعشوهةفنحوأ لاف زا انتشر مثل العلاو كلعلاو

 و هلاَدكدوْل لاق رباهصوفُة تهزم نمار واتا لجوبا هاقادح

 |ةمضومف ذنسونوالا فو ريو زاخ اةيحام تش . رش العلا ال ربو كارو

 ١ د. لاكشي كلعلا هللاقيو
 07 سماع 8 0. انو صاح ل

8 

 1 0 : نازكلحهتقماتبوُك 95 ةيةمزاجلا ٌتلَعتطقل
 06و

 الا دقراطُلا فاضما خوك 0 و رجلا وللا ىف رعاضبأ اوهو ٌةانكلا مح رق رع ]وعل أو

 لاقفءاسنالكاذزاَُرلا ضعبراعتتساو ءام .1ابناجامهو نيتكمألان ةراظملاو اهيف

 م9 0 < هةر

 ماو هف ةرهطل أت يشَح * مانو رضا محاصاي

١ 

1 

|! 

 3 ا

508 
 1 عاج

 اا ا

 داع 8-_بو 2

 مالت اوعنم *

 ظ حامتلا فو كلاوع كولا محو مانغ لاقي ىذلا وعلا ذهاتيكراتاك نيسنأ مانا كلذو
 ا / اا ىئاككلا سيدسعلا ىلا همسسنو) حرا لالالا ع لا ف قرع كلوعلا

 ظ يالا م عج ودكم :اعا ىأ ك كسل ءاو بك ارتمرثك لع درعسشو هلاضيأ بوكرملارمعبلا نا
 |مفعقتداد دقت كنعاواكونع دعي لمرلا كدع (كر# هناي ريموسلاك اي * يدل العلا وكر ت ىدعس ّتارع مين 3و ؟ )وس )و ىل ص لس

 ان ادقلاش .وضنأالا أهيف ىشملا ىلءريعيل اردد الدفعه كناع ”رلمرو قي رطه سيف نكد

 سوم 5< «”ودو#

 ا |قلاه لمحل نأ ٌتتكله لود « كنتم اوم نمل نات دوا 00 ب ورازوق هنموزبعبلا

 | ةضافضأ لح راَكنعأو ريسلا ىلع رد 7 كناعلا ابجي ساو ريعبلا كنمعأو دو
 ج  __

 ٠ واحدها 



 00120 د 00007

 232 ل م كس رت فو دنا و

 نيلي و ا ا ا ا مم ل ا 0001 000 :

 61 (كاع) ١ :فاكلافرح « نيعلا لصف

 ىعشتلا يعز أل دادشنأو قنادر لا ظ
4 00 

 7 ازد ىنماذاكوكع 3 هناكعدالدر تي ارامل

 #3 ردا ةيشملا لوكع #3 ربي ادا لاق ديدشلا ناسا ل دقز نمسلاوهزبقو ظ (ش
 لاف

 دع هد

 علعف سدلو لوف لوك ىرب نبا لاق فعاضملا نمسدلو نيعلارب ركب علعت كوك ى ردوا ||

 لاقل هس لبقو باص ظياغ 22 رهو ارك ذاك
 س ن ودم © سس

 اكسردلاهمفن : يلطف اياك لا رك عالالم طمهاذا

 25و
 عمتجماديدشلابلصلا لد 7 وألف رب رددت حاملا ل اوقامأو ةغل“ اهلاو ] ا

 ةقانلا تّكعأدقو اهاقلدفتعقوُلاواسعب وانا راّشعلاةكعو دعي م لوك عو

 0 تيصخ اف تزمسا ذا كلذكو كعلم .الاوا منول 2 !تاتيتاذا لما معلا ||
 ني م لس

 امأف ثاندع: نيدو عأا نب اسنلا ض«»لاقو ثدللا لوقا د هنءلا ىف مويلاوغت و ا

 0 ا
 ل.ءمءادإو نم نونلانناند_عو ناظدلو نمةملثملاءاملاءنانادسعوءاثلاب نان" 00000 ْ
 00 20 0ع 5 ع- دو هم ما ِه و 5 و 3 |

 6.5 هوو ”ي و

 كر :اهرادلا ميسم 7-0 اكول عد هنررا ىارعالا

 لاق ك2 أ أرنمل ا وط ثيذحلاقور ودا قدلب م 5 5 ءلر لاهو لاك ْ

 ناك اوت رانا اذا ةفاضاريغو ةفاضا, كم ضر أ ءذهلاقيءارغلا 1

 اانذلا ورتاسعسلا تمص د هادي ةكدم

 صم وف -

 ةرذعلات ءلطاذاب نيالا الو بوبل ا عضوا ١ ”ةكعلاو ا
 الوةرس امهم

 , نوالابةركن ثمللا ةياورسدذهنلا ةيشاح فو ةرمصملا لهأ ىلع 7-0 ا

 ددحاو ىءمىلا مياس ب نادال ”اخلاىفو ءابلابت دمع ينلطبلاو ١
2 

 0 هنهو مالكلاهملعدّورأ اى 1 تي | تازاملوقت ةعر ب اددرتوهو

 مويلَل لبق هنو تكغلا تراس دش رملا تدع لاه دار اهني نال نحبك نمو بلا

 َتَكَع (كلع) دريملالوقادهو لاق هفئاكتودما دا ةدشدي رب كيكو ع مويراخلا

 تي عال 0 الكلاس ادا

 د 9م

 نجلا نان ىرشأر حبلا تغ 3 هارب لمحو مايصّلمس

 ع 8 مم

 لوألا لاق توصامهْس كدذخ رح . الانامه دق رحهسأن كالعو



 رو فويس هوم نع نا يد
 قالو 1

 امهرد_كجلاىرئاذام لوف

 سوماقل احراشفف

 اكل وايس> عسفرلا نبا
 حم هأ

 0 506 0 اك ولام نعلالدف ناحل
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 : ل ل رطاديدشلا هناىلاد ا الا ىلا لبَبهذأىردأ الف ةعا" |

 8 ءلاو دكعلا ثمللا لاق و كعك عيانمو دلع دقو كلذ هك 3 "لبو 0-60

 كيبتالاقر كَ اى رخال فوم نلاهتفدكرتىذلا تقولاوهو طمشلا ف ةديدةرون قف

 2 خامرطلا لاك اعلا ون يكعلا

 16 12 ل لووول ةالرلأ مو جس قلكلا اهلين تنصل لاك ع حر

 م راجت ةقرطلاد يديك راس كبك وذو ككعمولو
2 

 ريتا جنا ايل ا 3 قداصْتَ ا 0

 3 هيرست 210 را ا و 0

 ' تيس تزل ووظ 27 سصضصو هس

 3 االغاذا كعومينشُتى حج اوهتملاكع تاهت عروق أكلعدقو ئجلاءاورع :كدلاو اك
 1 ديلا 0 و

 مرغصأ ةكعلا ليقونللةوكشلاك ن هللا ةكعلاو اًضِيأَ ان
 1 «غصودقروهو نونا ةيرقلا ن

 ٌْ نم ةكعلا لس وهيلعمللا ىل_صىنلاىدميناكذارنأث د د-طاىفو : كاكعو ككءاههجبو

 7 (نعسل انوهو امهم صنع ريدم دولح نمءاعو ىو ةياهنلا قريثالانباكاق ىلسعلاو نوسلا
 ا ه3 ا سا 23 ساه من 08 ل يقمع ع

 "|| نتكع قاس ا ىلا تند_ةفن مد ةفىل_هأنءةسعترغيارعالا ماقمقلاولأل اق صخأ
3 157 0-1-4 259 34 

 : تاّقفىسك الح كيلو م نعم ند ناد راع

 ه-هو> ىو هدر هو ل < هم

 : نبط رقى راسا وقت #3 نيتكعت أل تامغاو 2 نيرو 00 7

 :؛ 0 م 5 يقرا شراع * يمال عشا كر ١

 ام 9

 ] نيته هدافتسافثد لدم :د>اكع نكعل دل د>رلا عب ىامعللا نعم ةدنلعور رشا كعو

 1 قارعالا نبأ نعاهب وول ببذل حسن ضعب شاوحافو ثدي اهتككعكاذكوأت الثا

 ةضوبخو يوكل اوهسيحاكع كعب ع عوهرسفأد ركل دعا !ىؤس كاف 2 نعل ئسدنا
 1 ٠

 3ك قت قلم

 1 كارعالا نا لاك و هقح لطماذاكلذك وهن شع لثمدف ةرصو هل دعاكعةكعبو_ةساسن ءدكعو
 | اء و

 ْ 5ع وعي ةطابصع وسدتحاو ماه اذا لرلا كَ لاك“ اكعدق أى رىراذام» هنو رلوقف

 ' اتنعتسميل ةراذاك لوقا كة لذكر كبت دى نايل دقرانا مالا كو هرهق

 ش |
 0 ناك اذا كعمل برو برضلا ىلا جات اليل رك حمس هريقو "لاك فمع ةءلعُكَع و

 7 : ١ | كوكل ار ىلا 1( للعسل غدقو" راق حو ةنولطالزعسلا مو ءاوتلاوددلاذ

 7 د اخ

 يلا



 ارك توق د وعلو ازا 7 تا وابي 0 1000 انيك 500 000 27 7

 00001 3 : رك | تارا ل عير رواجا حب

 نب لمعلا نسالك ع الحر (كفعإب معلل اًةرثكل كل دوا: 0 ربعم اهيذِؤن ق0 ظ

 غنم (ككَع) فاكلا رح هه نيعلالصف

 لرعلاو مطالملا نعي جومالاتعن َلرَعلا ل_هجو عفرلانجومةدمبعونىور ىرهوملا لاو

 ارش ى توك رع موقو قاطن لع رك ا ءلجرو ءارلارسسكي ْرَعلا كلذكو توصلا

 نملاقف ىرهزالاءدرقو مذضلا سكرلالَرْكَرَعلاو لخادتم كرو 1 ركل مر عارص

 ةريسثكلاءاسنلا ند 20000 وىلع لا ريل ار تان د وءانسنلا باكرأ |

 رغاشلا لااا ةصيقلا معللا
 هه هس م الك سده م

 .٠

 مي رع * ىتشالو ىاوهن رمامو

 ىلا رعالانبادشنأ عشوم :لراعموذو ةييسأنلاب رسول مو لراعمو كارعو

 «ءو <

 كرام 3 نممورلا حال 75 كراعمىذلدنجن مم

 هقرصا لف قاتل رايك و لدن نمىوز و عضوللاذهر 31475 جيم 7 ا

 م2 م مع 2

 وهفاكسع هيلع (كع ( كراعمىذو لدن ىهسي مضوملا ناك اهتملدب كراعم ىذوأ 1

2 

 ّكاسعتو قس ا نملد كسعفاكنابوةد -«!معزو لد تتاذكو هروب سكس

 "”ت”َ

 ليقود رطضملا معلا ةرشكلا الا ءارعلا5 ملل (كنشءإ) ىو ه.ثمىلجرلا

 ىيلاءافالاةأرملاّدسْضَعلاثمللا لاقو ةكيشعلا يممارعالا نابل بك لا ةهظعلا 5

 0 نب ص

3 

 ْن معلا اوعوهريغرخ اى ذخأي حاد >اوجيالودحاو ثيد_- ىلعتسشبال قج ل يقو كما ا

 ثيللا دشن ًاواضب ألاج رلا|

 را ووك * رطمضلا لوقا بش أحاص
 و ود

 زحارلا لاق ل ةعو هذاك ءواكشع كفعدقو طف قجحال اوهل.قورسعألاكعألاو

 0 ه1 ك همه يدم هع هس ا ه8

 مدر ح هن در او 23 مدل ع لالا ستأاب

 82 يا مروع لا ااا اع ْ
 قرح ىأ شدو شده تفع كذآ فءلجر ىل ارعالا نيا لأقر 0 يبتلي يفت ْ'

0-1 

 مل سمع

 ٌكةعو قلناو كلا نوكيتكعلاول جلو هام سنن اذاءاتو 7 ءاك دعو ءاتمعت ماو

 لوقلا نوكيا طلا ءالؤهل اق هنأ برعلا ضعدن ءقكحو همقي اكد عدكشعي مالكلا ْ

 «س هما|

 ةكعلا 60 عا اكن : لكن ماضعب ضعي بكر ىذا *لاشعلاو اكن ل واكفعا

 رطانيدش عود وو اكع عشار 2ك ءلانوكس عمرة دن كيكتلاو بكت اوككعلاو :

 ءاشأ ىف اهاكس ع رسايتا و قل عم رساديدش ناك اذا لاك عمو وهنلغت ناك حي ررغل

1 



 نع رو وال ل ا ا لا 100171 7 / دديوت ( 000 2 نا للا + ةوزغي كسي ن|تهنابناو < نا هي لا لدا ايفا يبد نا 3 77 كس“ حس” اللا 2 كاي وش ل من و
0 : 1 220 

 طيضلارعلا ترك دفهلوق
 مهلا لكشا لساصلا»

 ىىذلاونيعلا سكب ةياهئلاك

 اكرعةأرملاتكرع سوماقلا
 ها تضاحامهحشاك ارعو

 ها ررحوناةءلام_ولعلو

 مم

 هك " فانا لور د»* نيعلا لصف ةؤ

 ماعاد تس و سرع دي - ع ه5 8 3 -

 00 0 يا ديول كو الم ارضك رطو سم لا !مامذلا

 هد مو < ع5 < هم

 رسل ا ا رعهستسقأ لاقي ةسضئأ 5 رءاذك اذكةدواغدنأ

 01 اهدا ضْلا ف الاكل ارعوهلعرشلا ل تجاذااكر ل ىنامعللا لاقو هيلعوزك

 ! لاق هناك ات امذلا ةيشامملا تكر رع و اهبحاح هنملاشت ه#ق
 و وص تم«, د - و مهو 2< و 86 هرم ست

 كا مار سلا 0 5ع رتل لش تأزامو

 ةيورلاق لك أ اوى اموامتابثلا ن مكمل رعلاو كولا ن نم كونو لكؤد 21

 3 ردقو ثيدحأ رن فايا انك ةكو ردم نضر از 1 انتَ د ارءاااهاعرناو

 ةقئارلاتكر ا ىلا راو ةلئسلا قف يلع ءلورغمل ترو كرما نم ةشاملا همر

 6 ود
 ١ ّْ ص رهو صاح وعمى 07 3 راع ىهوىامعللا َنَءلوالااكورعواك ار ناكر 3

 م مد سل هز

4-8 00 

 7 تضخ ىأتل رءفرسباك اذا ىتحةشئاعشيدح فو ضرار 4 ضبفتن أل بقا 9

 "لل نير ىربنرادشنأ او

 اال ”راعاطمت ضرما ترَعفاك #* هنن اراك ن امعُنلاىَدات 0

 20 1 نعد 57 3 تاو
 اًضد د [ىرب سا دك اوضدحىا كراوغ ءاشدو

 5 .كراوَعلاءاسنلالاثمأ بر قو هيأ ةليلغاو ”انحارايعأ للا فأ
 4 ءِ 5

 راهطاد باسم ”لراوعلالسغ « مكلظًاراع 1 هانا تااك و

 1 هيلع لص ىلا لأس قرعلان ثيل او نونا امص هلاو ”عابسلا ون لْرعلاو

 1 0 لورعلام هو برعو ل عك لو ءودعجو كسلا داس قل للان وهلا نءمل هدو

 0 1 ذئاعى أن بة.مأ لاق

 انوي سأ ارىلعاكو رع #3 ىوصااتلخ 3 | الار رك فو

 : ل عنا دولا نمموقىا باك قورنالا نبا لا مم لم ال داقورغلا قلدنا دار

تةاضام عدرو مك تجرأ ام
 لزخملا غيرو مكك وزع 

 ا ا 2 عج لورعلا لاق

 6 ل مسا كرعْلا نأبسدلو كهدلا نوذضن مهتال كرك نيح الحال ل قانمناو كلما نوديضي نيذلا
 2 لت ع ول ةةا 5.9 0 0 53 3

 كرعلا هللا جومنئافساا ىذغي « اكبيئكلا ميماد | ىذغي رهزلاف

 ل

 ب 07

 صصص سمج

 1 1 صف ات اكر عما راف ريالا لات جالك صوأة رم ىأن كر عوأهكرع

 3 تو دف ةمرك# تناك لسومملعمقلا ىف بلا جاوزأ ضعء:نأ ثىدحلاىو ةيراخا كر علان



1 

 ننام هنأ ريبعملا ىف ضير ءاشاالافو #* بص ىذالو ل ارعئذن سلا * لاق ةركركل از هدلملا ْ

 «راعلاك 3 1 رعلاو هنورب ”ًافدكل ذاذا هّقفر عهييحرع علا رو ع هيمو همك أه بنضتادول 1

 ةةمداشتل هلو ةأدق كم اداب عناكو مينسك :121- لا كلذةبح 3 اذا كك 7 رعرعلو ْ

 ةييع تلال هللاقوأ]

 :سراضأ اذه ىرهو ىلا دود الك 3 ةاضربد لاق الغلا فرقا ل ْ

 0 تاك را رعاهعجو هك رزاق عسل لوقف رعل نو تقرر ذآ 20 :

0 9 
20 

 وهل 3و اهمادسة نش ةقاثلاولجلا 3و رعوريعبلا فهلعأ او 2 ارعلا اهاراعتساواهرس ىعيانقاف

 ىرتشملان الك اذن ىعما قال ءقو «كنار لا تانغ اللا فام 57 ةمرلاو ؛دلاو هلكماندلا |

 كت ااأذا 3 رعتتاللاقب يلب ةكك لا هنوةوهفتعت فرعتلا عضوملا كلذ كر رد ٠

 همو:و <52 2و 2م و
 لاقت ,ةعياللاةكيرعل هك رع يتلو جالا قدس |مسو هيلع هلا ىلص م هنود ١

 هك رعلان لحرو روم وانا ىلا ل_لقا داقتماعواطمانم لسن اك اذاةكي ركلاٌ نكت الف

 تنالترعأو تدوحاذا|مالمدةنا منوكن نأزودو اهتدشواهتوقاهتكم رعهريسفت ىف لسق ١

 يلو ةمقنلا ,ةسقنل او ةقمل لاو ةكي رخاو ةكيرعلا نوعمل- روت داقناوا كبر

 ىئادنلا الا ةرحافلا5 1 ااةكَر رعلاودحاو ىنءع اهل بكلاوةعسطلاو أ

 4 27 - ا --. 17
00 

 4 كونتلال 9 0 ع و يسكر قرا 0 ردباهري-غوةقانلا ارهظ لرعو أ

 تن رعو رع عسجلاوالمأ مقا نات ثنا ىثىل-. .ةوكلذالا اهتقرسعبال ١ ١

 162غ ها طرت تاج دهيقو 5 اهاقق مرج ره لم 15 هع قفرملا

 صم

 مددموم

 - #و س

 كريمأل دوز فاونق 5-0 2 ع معا هيكذو را

 ماورد

 سل 9 رع  نيرص اس

 اوك تاكركر عابر #3 امو يلب ىلرىبحاصاب لمع بن ند فكارغأ

 ةلمألا ىلد طوي لشن ,ملحرا فار رعالا ناهد :اانناعأف

 ةهموض

 نيكر ءىذ 'رك أ مراقو د يتلو دكا

 بن رمدع

 95 مس وو ب

 لاق, وتلا ةكب راو أس فتلاديد ناك اذادكن ؛رعلادبد شو هتشوهو سلو واهلا نلىأ

 لطخالا لوقو سفنلا ىأةك رمت ةنوةكيرشاو طل

 و ةهس

 دول <عول ١ اهدعنامات رك 63 5 مكبر عتالاذاقاوألا نم

 50 5و -8”ع 5 سا اصمم

 2 2 رم يع 2 2

5 
 غيل هَ 2

 نالراه د هطق ةاهعزاتت 5 هكر ءَك ايد اع و

 4 ى دوو

 (رمشع ىنان نرعلا ثاسل 5-5 ؛6)



 ش (كرع) فاكسلا فرج نيعلا لصف 6

 00 31 ا - هد 9ه9وو- ما

 دءاالا لامر ىندالا نماس رب #3 امضعبكمنح كلرعتل تنااذا

 ىنارعالانءادشنأو
 و هو ةهورإا# ه2 :

 عسوأ ىف مهب 0 د ميو ىملاتمَنيكراعلا

 لعامهالكو مهيلع تراداكر مهكر *( ب ا هدا هك: رعو فاض وع مهريخىأ

 فق 95

 مدنف لد م اًماعك 2 تو # اهلامْم حلا ف ك1 رعدق رمههز لاك لثملا

 ل تاق الواوا سن اوكا ارعلا أوو ققالا كد ىلا او لق ةداحلا لاقل

 يالا طاوس اههضوءارلا فب ةكرلار ةكرعم لاو ةيئاثا فلا عمتجتنألبقودلوال قيل

 اهب وتاطمشلا ةكرعمامناف رب دحفو ”لراعم عما اوما اذا هيفنوكرتعيىذلا

 ىذلاهز<و ناطنشلا نطومىأ لاتقاا عضوم م ريثالان بالاك هتيار بصب

 ص: اهبولاك كلذإو بصلاوان رلاوبذكلاومارحلا نمهيفىر ال منمرثكيوهملا ىوأد

 ىعمتطلا وقع مالا بص::ال بورا فتاارلا نال مسبئءاوغا ىف «-عمطةّوق نءةياك هسترار

 كلذكو برالا عضو. كوَمحلاو لاثقتلا ةكراعملاو عفرتالو طم سأملاعم ىهفالاوةبلغلا

 اا الاد مالا لرش اكراغتل تحزلا وسيول اها ازعوتكرا خس كراع رع

 مهماحدزا بورخلا ىفلاجرلا :لارتعاو اوما ةم امتار هك 000 ارثلا لرتع اونيعبسسلا

 00 الا ماحد زا ار ءلاو كربلا فاوجدزالقو اوجدْرأ موغلا كرتعاو اضهن مهضعت كرعو

 اهلسر ا اولاك ودب يطال هملعمح دم ىأ ةلورعمءامو تجدزادرولا ف لبالا تكرتعاوءاملا

 لاو هناك ل احلا عض ومىىذلارد_دملا ىلءماللاوفلالاا وابن اناثإل |« اهي ا وأى أل ارعلا

 نئالاو ب ا خلا 1 ًوةكرت 0 1 ارتعا

 لاغدلا ص ىلع قنشيلو 7 هيما ءلااهلسرأف

 بص بصاو لا رعلا هيادر واىرذوحلالاك
 هبلعلخدأمم صا رعاهدز وأى ارداصملا

 0 فاالإ

 هلاح نعر د_صملا ماللا رقالارغتإ وتد نمت هتادولاو رَلاَكل مهب تر سها ولافمماللاو

 ٌُك ارعلاو ييغالرد ملا ىلع قده امأو لاخلا عناب صنم لا رعلا ىرينبال لاه

 رخل اك ردو برحلا قشطبلاوجالعلاديدشلا

 سياغّصلالاافدوسألا بع 35 ليغ لكف كرعشب زبدق

 1 | 8 و م للا ىلا صا يخ هين علا قف مرو هودحاو حلاو لا ءلرعلاك لراعلاو

 كا

 نيم ةفإ



 "ه١  (كلرع)  بفاكلاف رح *« نيعلالصق

 رامالا ليقنالى أ تأالة كاع هلذغو بيطلا,ةخْمّصَْلا ةكئاعلا ل_صأو ةكتاع عجبك ناوغلا
 ةكن اعّرهو لس هد الم هي ادس ىعب ثالث رهاب اوعلا وصنشلا قف وانما ئشو

 نبل هله هرم تيب ةكشاقو مئاه دج ىصقنب فانمدبعمأناوك دن حافز لالهُتنب

 تاوك ذنبا نيلالهنبة هنن نيا ال فانمديعنن مشاهمأ نا وك ذنبا

 ىلوالاف بهو تنب ةنمآ هدأ ى أ لسو هلعدقلا لص هنا لوسرد حررت فاشم دع نبيهومأ

 رخافم ماس ب او ..ةدالولاهذ ميْرَتْشَت ياسو: و ىرخالا هع ىطّسولاَو ىطسولا هك كتتاوعلا نم

 مهءاوأمدقب لاس وهيلع هللا ىلههللالوسرن 8 ًامهنمهدهش ىأةكم تنمو هعمتشل أمن اهتم

 ا رثعبانأءاشلا اورصموةرصنلا وةفوكلا له ىلا ستكرع نأ اهنمو درج | ناكو هم ولآلا ىلع ذئموت

 عشاجتةرصبلا لهأث عب و ىلإ دقركنب ةبثعةف وكلا لهأثعيقالح دا كسل

 رئاسو ىكلاروألاابأماشلا لهأث عب و ىلسلادبزينب نمر صم لهأ ثعب و ىلا دوعسم نبا
 هنداوىاللا كتاوعلاو ىربا لا مس قير يغ نم سو هيلع هنا نص ىلا تا هنأ نوعا

 نانتنث او هانم« اوللا نه ملم نمئالثو شي رق نم نان ةرمشعا ثا لس وةيلعدللا ىلد

 رجالا كيتعلاو: اود لاديدشكناع رجأو ةيدزأو ةمعاضق و ةماذشو ب كبيس أو ةيناك وناودع نم

 نانو ملاك اعنولوةر اديد ناك اذا 00 أون اعرجأو تءنوه *و مدا نم

 تدتشاكوتعّلةعيذسنلاو ناللاْكَنَع و رةصأ كت :اعقرعو نولوْئ لك نهصلاختا كتاعلاو

 نللان هل ةاعلاو عوَوبَعوَو عملا قوزأ باب ديبعوأ افصاذ |كناعدسنو 0

 ةيقيوط ل وبلاد هيو ةزلىأ ب يطلاهْكَدَع و ف ةراكد عدد 9 او نللاَك دع ور ,زاسحلا

 كينعو اكشف ورعملاو قايعلا ن عار شما امكن جركل و سيئ ةقانلا

 ئتعاهيلاةبسفلاو عاركن عد رالا نمد فتم اللاو فلالايك تملا بقوا نمةلببق ولأ

 ةمرلاوذ لاك ليج سما ُكْمعلاو برعلا ع نمىكشعو

 تاهمباضسلا نغلس قلو د اهلامهحا لبق :هلا ارانث تدل 1

 4 رضاك ذك دك 6 فز < ماخ لطفا قرا لاَ معلا (كنع)»

 قمرا فكر ا اكرع هكر عب ديغو ميدألا وع 32( ةكدعملا ىشودق ةرطاب
0 

 رابخالا فو كلذ نموهو هانذع ىحدكح هناك هكرعت همجاصن مناك امهمنخ كر 0 ءبرملا

 لاكن اقرب رنا نمتاك امناضع تك رعالع هتلسلا لاف سمعت !ثا

 يمشي

 ندم ىل والاف هنابنل اةرامعزملا

 هدناثلاو يناثلا ةعلتاوعلا

 ها ةثلاثلاة ع



 لصالا ىفاذكهاوسؤداهلوق
 ه«مغعم هأ ررحسو

 سم خا ا ابل

 1 (كنتع) فاكلا فرخ < نيعلاوداذلا لصف م

 ]| نانثلان 1 وصَتأز مارعن عنا رولأ ىو رو ذاكر ويف كرون ىليقعلا مسهلاونأ

 أ كوسا اودكمعاو ءوشلا ىلعا اكو ناش ضالاقن وناو رحلارثاسن هتالدكو ةعانج دك ضو

 مض:نأردقت 0 ا ةدش نمسح ةتاكيضكيضةقانلا تك اض (كيض]إل ةد ةدشاهوع :زاماذا

 | دشنأو فار ءالا نسا ن 21101110 هواهع را ايدل

 ارضا دوعو ىيجابلاَم 0# .باضهلاك اها رئالآ

 18ه متورجب هوميكسبن كدصن أن اسنالا ىثمىف كاكاو ناجل ديزونأ

 هم 72ه م

 اكيعدكيعي وشلانوشلا كنعأو دلا كلاس كمعلا «(كبع) 0 (ةلدملا نيعلا ضن
 ممم 46د رم هي رس

 ةكمعلا لبق ا ةاارتكبم تناوله جتنا ن م ةعطقلا ةكمعل و ةففاشاشن ًادردكسع و كسل

 قلعت انى انك ع ىفع دعا أاموةرسكلا لسبقو لسطا 2 000700 اقيوسلان 1 مفكلا

 قدوسلاو 0534 ىهو ةكسلا لثمةكسعلا لمقو نتهلائذ للا ”ااذلاّدورمضولاْنم ءاقبسلا ىف

 مهل اوق نمو ةَقِمَعل#ثم نوسلا ع نمئثك ًاةكمع ىفلا فام و 50 اوادب رثةعطقةكملا و

 8م

 1 مل نان مع جابه ضرغبىأ كضيف لاكي دعدملابأأم

 0 ا لامقلاق 7 تبددهتلا فو زك اكسس دبل ف 2 كدمء لج بيذهتلا وديدش

 ظ : ْ لاق ضعلل لبس رفلأكعو لجادا كس

 ل ميمو س 27 سو < 5 هو

 اكلاهملا بكراادرح برا ىف 5 4 :اوعان دنع مويا

0 
1 0* 

 : ا

 هيلع هدي_دو بهذاكودعك تعي ضرالا ىف دعو اكتناوعىو ربو مولعة ظانْغت ىأ

 ١ ْ ظ ناغلاو مدقأةرجباخنيعلعالّتو ضرتعارشوأ ارك هلع كدعو شطب "هل <-هملع] ب هيرض»

 1 1 تش تحوز لع اتكشعو ه«مزلاذاه كتي نالغب ناله عو لاح ىلا لاح نم معدارلا

 و

 م لأ موتاكم دو فرص" انا وذو ونلانتكتع :وهاعا تلعت لاقو هةيلغوهتضء اهم العْشَكَتَع و
 ا ا
0 

 رب رج لاق و

 اوعي رص ىأ ىلع ىرذأ * مبسم لعيد فاوواس
 < و

 3 ا ءاكتاوعانلالبخ مهتم انهئرهزالا دثنأ او أن ءىت . الو 95-5 العوم كناعلبرو

 ةكناعلاو د وعلا لوطو مدسقلا نمت رجا كتاعو هو ايو كيش دَت ودلا تكسو

 ةأرملاتمعسو بيل عراه لب قو بطلا نمره ةك تاعذأ او ترجو ثملقاذا سوقا

 0 ا مل ىملزاوملاناانآ نينحس موتر سوممل ف هتلا قممرلا ثيدشتافو [مترجو اب 22200

 كناوعلا



 +647 (ةلوضإ/ .١ ةفاكلا قزح: » .داشلالضقا

 ةشيدملاهذهنأ لعأهتئاو انعم ودبل ووِمضلا ةغللاف لص َكْدَصلاقدءاوأ لاك لال

 موج اكشم هشيعمتداتق اكو ريقلا باذعدناريسفتلا ىفءاج امرثك ولاه مهران كدا
 ناو كسوة لالحنمن كامل ًاهريسسغت ىف ثيللا لاو ماركا انكتلاةلاطشل لاقل ]

 َكيِنَّصلاو يوم ايهاضا لوما قمرات نال وهيلعاةسومتاك |

 كينّشلاو كنضهنأر و .ةبقب وينال يبرز ع وطقملا كسلا قَصلا ش دعا ||

 ةك انت 1 را الا و وا يشأ نوت نلولقلا ظ

 نصدق ماكل مضل اَنْسلاَو دكْمْصلاَو هلة عودي روم سفنو هدو فس كينضوهف ||

 00 هكراودكتسضأهللاوك اذا ءاوتسشمومت عانت ال ٍ

 22 اون_ْطَمهناف معد لاف هند هد نأدارأف سطع م هيسف سطع م لسحر هدمت لتحر هدنع |||
 قو مة كنس, ساب. هذكلو نمو كتم هف لاشي نش انقلاوروثالا نبا لاك 7 ْ

 59 يابن يش نانعلا لاهو لوس اناس
 لايسالا يطعموهو هنتر عشت لاهكاييمتكسلال لاجل ىلا

 5 لالا ىراوسلا ب تلد

 ىأ ىزاودلا ٌبْربَغ سئكلا نمدت سى هتمززتع لاهتنئذلا ب ثكلاك ةمضقلا كاَنْصل

 ع لاهس الا ىطغعم وهو رطملاهباص أ دقؤ يثكلااباهقلخ هيءاضعب هضعن مزلف لدلل اراطمأ

 ىئتالاورك نلالئالاو نمانلا ىف كاد نوكب يدش !قاقتا قدوتلاةلاتشلاو تشامت ار ا

 ةأرماو معلا ةبلصلا ةريتكملاذراسلا كاضلا ثيللا لاو ةمضخلاةأرملا لالا 2 هاوس

 ١ 1 :بلعثدشن ا ةمصصةزمعلا 'لمقث كلاْدض
- 

 سو وم 2 8 8-9-2-5 0

 ايقعلاد هالك انضادوت « احلا ًاشرلا نانا دقو

 رسكلاب هلابصلا اضالو االول اش ةعيتلا فرخ بلا :اولداك فورهشلاو للا

 أر ملأ خا, لاكتلا ىرهوملا لا ىربنء ا لاق ءاهرب ةيىثنالاورك دلالاقيو معلا اريسثكللا ْ

 باملاوهو فلالازودسهم لام ىلع 1و ورسكلاب لاَدضلاهباوصولاق هيكل

 اهبويط طاد 0 هنرنع فلول( الوضالةكانص طقفالا| ده ىلع اهنيعلو ًارماومعلل ابوصعملا

 نمىهكاذكورخ ملا ةظلغ لاضةقانو لاجرلا عمريست الاهم دارألاحاماو لداماامهاَدوَح

 لاقولاق "لم هملاداصلاب يمدالا نعوةمهعملادا.ضلابدابز أن ءىلاس عل علاااهاور بوة-«.لاق

 ريسلا ىف دمامقعلا دمتال هل وق

 ةيَقع عج بّهعلا اوىذم

 حراشهدشنأو فرغو ةفرغك

 تا ف ع ىف سوماقلا

 ءيمصم مارال ديريست 3



 (كنض) 2-2 فاكلا فرح * داضلالصف 0غ

 تن علاطملا لاقرب ا 35 تقدر لاععلا بك لدى 55
2 - 

 أ ةلزعطت لارا دالوألاولاومالا ”بول_ةلا تاكص خدم« ولأ اواو قرار غض هلوقوسواَملا تاكمض هلوق

 امه يش لك تاكهذو

 طضلا اذهب لالا ىف
 ها ررحو

 لصالاءاذكار لا ادسولوق

 قايوىأ ىرقلا ادب و
 ها هز رحو ىرقلا ءادشب

 ويك د

 و

 ناسك 22200 و ستلمريغر نالت -اضعأر وهرايخأو :لكتاككذو اهملا وللا

 اضَدَق 9 و تّوصاذاكصْطيدر لا لاق نك د تال 00 :رهطت تالكشملا

 00 اّمّصلاو ةقور همنامداانكحاَصةضور 7 معرادف

 0 ارقلاادسيو نخلي و نال نرخ هدا را غتمالاو هو ضرالا كإمىذلا

 ودب رذادشىنلا نا لاقي 2001001 ملا ارهظاوردسلا لعامل هنامعلا

 طار هلك اذ- هو ىرهزالا لو ترا وارسو ةستو أ حالو اهلل عضما# ىذا

 أ الو لاحءوسلاهلا ىنبابلا ريقفلاب ءرضلا 4 رضإ) فالس لاهاي نيؤبال

 ىدمالا 24 ارت ةارمال لاش اناقو 2 22ص ها دا ىف كلذلا ةءاإقو 24 رض

 ١ م ؟قييفاكرت نول اوقيالل_هفد فرضيالو عئاسملاوب ريقسغلا اضيأوهو رب رمضلا كيب رم ملا

 ماهية لسمح دع تءمكلا لاق“ اكو ارش عحلاو

 د ودك ن يحك ماس « انساك ا

 و ذاب كلنا زمّصلاو كن 5 ارسلا ىلا ص < الذا اضألاعو

 الا زهلا ليقول اا ئسسلا مف وهون د رض عجبا اسلام و 5 وذم 0 ىذةنطقفو

 راف قلكلا بصعديدشلا ظءلغلاوهودسالااسم-أن نمكلارتطؤ لاق م ذلارثستلاَكب رضلاو

 اتا 517 (دكن) ةك ارض در لرةلعفلاو
 لقوة عرسءمف ىثملا نهبرض دكَسْلَسلاو ويضل اود 7 الا ضو ههه اندكضو

 ةك تك دا يماو كمل اريسصقلا لاجرلا ن * ٌكضاكا ركن تلا ىالاذنع رس ىش

 00 رالاتكسعسرذا اونااىفو ةيلطض ا مه اًضكضةأ سعال قوكاذك

 الطرالا تك امنا (نخ) ردلا نفابلا اذهلكْثتطمْطمو ثم 9 رق رورط#

 ةلامذاديز زولأ عارت نع ٌكدعضلاك رضخالاعر لاتعمل واتس زال َّ ًايشاكاك اكئمُدا

 م ةقينح ىلأن عمذسشهم 520 كايضاوؤرشما رو ٌراذاثننلا
2 

 لحريغنم مشدع لكو يضل ذ_طةشدعمو ءاوسه مف الاورك ثلا ىدلكن د قبض ّضلا

 | اكنص شعم ناف ىرك ذنءع ضرعأن هو رنزعلا ليزتلا فو اعساوت اك ناو نص

 لال

0 

 ا 00 1
 ا ١
127 

 ١ نن ' ةيشلا ف ضن د 2000- ان نص نع نعي لا

152 

0 

077 111101111010000 

 - و ا 5 0 4 3



 كح (كدخ) 2 فاكلافرخ ه٠ داضاالّضف

 مالكلا هلق ءاموهوءا ارغلا لاق 7 :زاشدلاب تك <ذفقكماراهان رشف مه دنع هسدق ىعملا رخؤمو

 ورع والاف 265 نمهسعم أذ تضاح يحسم م-اوقامأو ءارفلا لاق هباو هذ لأول و

 ءاج دق هنالاكو تضاح ىأتكض خف هلوقنءامعلاانأ لآسد ضماللا ىو انأ تعسف |

 اجد[ ت نان لاقف ريسفتلا لدال لم هرم سفملاو ب ريانا ف سدالاسقف ريسفتلا ىف

 لمَ دامب هذا ىو # ل 17 5 عسمضلا 0

 هه>وىف رشكستف ل_سقلا ىلعا وعزا بئذلا نأكل ذو رد كانهه ك صنت ساعلاو أ اقف 52

 لاقت ضاماكضش ُبنرالا كصصو هد سنا لاق ررعولدقلا مل عمافكرتسفا د يعو

 اننا موب فونت مدل 7 ا اتصل قوف بنارالا كهضو

 و هدوم 00١ الابل موكعل م هزه سبا

 ظ
 ظ

 2 و 00

 أ ,دوالو نفدام تق د 0-00

 رعاشلادارأاغاو ضيا ًألعيف اهمضيدنع عابضلا دهاش نملو ب واذهدريديردنباناكو 0

 ىلتقلاب ريشةست امنادانعملمقو اكصخاع رك ل هنمورساذ.هوموعللا ل 2 امش تان

 رورسلال عش 0 رماها ر ند اكشن 7 رره ل تعفن ضعي ىلعاوضعب درا ماك ًااذا

 تائذلاى ةوعتسسإ و خصل و 500 هايف وكيافا كضضلا نالاكدُم

 لاك تةثنااذاةعلطلا لاذ نمهلص نات ضاح تكصخف لوقف مهضعبلاةو تااطوأ لاق
 ضيا دعم. فلطخالا لاقو

 5 90 98ه

 روُعِبا ددلا ىلعابت ودا 23 ماس امدنم علا لص

 راو ل>وزعءهلوقف قد«اونألافو يهاربا عزف :نمتبت كح لوي سابا اكو

 ىناق هدو ةاعاكب مشا مع والا ااه تناك مدهش عب نتمنا

 صه سام بت 5ع
 و

 هّضعب برق ى عملا نآكو ضاق حسو *المهضوح كصضأو 0 ْ

 لاقتابتساو عوام قرط ن 2 واطهصلاو ضرما كلذكو ضيفي م لن ئذنال ضف
 س ه7 وم

 'لوصّصاو لمملا ودمي ضر حكحاّصلاو ميقَتس مى يف له رياسبلا الوصي ىلع 3#

 ْ .قدزرفلا لاق نينا اعشق ط ' ميأولا قيرطلا

 0:90:22 م 1

 تح

 اذك ةعلطلا ٌلاعح نم هلوق

 نالةين ا ةفاضالاو لص الاب

 داد_ثك ءكاصخلا

 امكةماههنعقشنا اذاهلدكلا

 دارلاو هحيرشو نيوماقلا ف
 55 ١ ىمكم هأ هنمقءلعقنم



 (كضمخ) ىاكلا رح د# داضلا لصف م

 اني ل ل ل

 ريدك ل وق هنمو ةد> اولا ولا كك ةلاوأقرن-قسو اطر

 لاملاُناَرهتكضماْثَداَع ه اكحاض مس 1 نتاذاءادرلارمت

 ! ةراغّدسا جّصقرلا ع الغل لجنس 1ةتليف نانطعاا نها تفل كف دولا قو

 ك0

 اهترهرو اهتاسن تدرخأ اذا ضرالاَت ل 0 رغثلان ءلحاضلا ا اراجو

 نيك سلا يي كصَقلا اريثك كو ل اوصُض و 1 هلا وهن ُكَحاَصت أودي

 «وو

 ل-رلا ةصتطلاو 20107 دلاةكصضلا ثنللا بابادس ه ىلع در طددسم ل دذن

 سمسم 62

 ١ ٌكَءاَدَتو ىءعه نمو هبٌتْكصَصو اعف ىلعتعن لاضّخل ترو هيلع تاعي كصَصلاري شك. ||

 ع ني ل ا

 ةرعستك لاصق مةأرما و ةكصضنامةكوضخالاو لو دزع هللا هكضخأ 1000 ولدحرلا

 نسلق 2 قربا هنأالا ص راعلالتمباصسلان مكحاضلا يف ارعالا نيا لاك كمضلا

 كاوا ونوكح اتم هورمالا نادرة رمت اناا

 | ردن ام نعا رضالا مدمن مّنسلك ةَكحاَصلاو د وةقدشح ا أرد لا نالل#ملا لعر 5 5

 ثيدحافو لاوضعب وأ هو س اريضالاو اينالا نب ىتلانسلاةكحاّشلاو كعضلادزع

 1 | لحرلل ديزولأ 00 هلت ىلا نانسالا حاولا داومشبتامىأةكحاشبا وصوم

 ا ثسقش كفو ىحرةرشعاتنتو كااضداولاو كحاوّض عيرأو تاعي عيرو نانثع أ

 ظ حارفلاو ,ماناثثل اروهظكاحتلاو سارمضالا ىصقأ مواهد_هند_> ءاوذلا م نيحاوطلا ى دو

 رغتلارعبش هبسشل علا كصَضلاو ضناالار هلا كصذلاو مدن ابمانبلا) ةوهوبكلا كدْصااو

 تود دون لام هضام ةدشل

 ْ للا لمتهنأالا كصدلاوه * ةلثمسانلا رج نعءاخ

 ا ظ باعث لاو وييسر عاب للوالد لال. قودمكلاانه كمل لد

 ١١ ]| كاتشلاو ل خكلاورعوأ كمنتلا تبرحأ ْتكصآَو 'لذغلا تكصقو عطل فوج قاموه
 3 | مدع يدعو مان 1١ تكضَدو ةح2اكدكضلاو رود تالا لكؤي ىذلا ةعلطلا عيلو

 ه2

 ا هناغ هاربا عزف نهتم ى أن كلا ىنعم للعرس فدقو قدءاناهانن نق تكصخفملاعتهاوق

 ' ]| هليلخو هدسبعل ل جوز عمتتا لسرل اقالة ب الا ءذهريسف:فءارغلا نعفرهالا ىورو السلا
 1 دعنتريشنف تكس ذفد_عاتودو مويلع ة قاف تناكو هن أها كلذد_:ءتّك ه2 فضال هاربا

 مدعماذه مه ضعدلافو مهاربا فاخاك تقاخامنالنمالاءار و ر٠تكضا او قصماكصخلا

 رحومو



 نكح يمتع اق فاكلا رح ع .داضلاوداصا!لندف

 ريسص) ىتحا دحر يللا امد ِدَتْح اهيفتزمولاوتالئاهبشأامو ةملكلا هذه ل لاقو ظ

 ايضا ات 01 لا َ زللاو د ٌكيكمَسْنبل تيكسلا نبا نياك

 هديسسنا ياني تاكل انبللان ل يكمدلاو مع از زومهمح زن كاتتاوةغلا

 عسجلاو لاق ة ةؤقلاو ةعسسبلا ديد لا وهلا كمل 0 اوعز : شومان

 نارفع او مدل بلاص .( كو إ) 0 اولا تلاوزعو؟ ا كلانمدلا

 دس او ا وص دل 1 دعو

 قبلي باضلتا امكب 0 ةحه تاذكد دو الشط هل ا

 كباس ليو كيس ”كاصدقوقزاللا كئاصااورعوأ اهرك ذشسو ةغلهنقماناو نعل 0

 لركاو لو لوو اوصلك وأبلعفاوئث لو أىأ كوب كوصلوأ هدبقاو كيا 7, رداع

 ةتيالا داعيا فرك دنشو ل 00 اهءزرط 2 امتنان ردع كلو اوَضوو باغلو عارك نءلحرلاءام

 مدلا اصف رلاكيصئشلا دممس) نقوش يمس تا ناه هقزاللا مدل ٌكئاصلاو

 ىنعالا لوق نمو هبّىداىأ اكليصي بيطلا هب كاَسو قرا سب اذا هنال كلذ نموهونسن

 اهدالجأبر يملا لاصِب * كش :لارةسشم كلثمو :

 لسنا ُكدَِص نب 9 27 0 (كاض) .(ةهلاداشل لسن

 راب 000-0 نمىبصلامصعةصملوأُكِدّضلاوةنا هيديزغدكبضو

 رسب انابتعم اهتامن علط وت ترضخ دالدق 0 وه 0 رتش تاو

 ليقتلا كلذ اقيدقو ليقتلا محصل لوطلاديدشلا ارابصلا الاربشلا .(ك اربض) عارتنع

 ش قدنرفلا لاه لخالازبخلا

 ناكرالا :لرابض ى علا بك 3 يلفت ملف قارا 2

 ل-+ول--رىرهوملا اجت لايلاغبا را نمأمهو لو ابضو مرابسد سال لاقي ---

 نزحارلا لاك ل رابصلا كلذكو مهن
 و وع ةمعم روعه و © هه -ه

 اكرانلوطد و ىبع رصش #* كرامضال ارااهيفتددعأ
 و2 1 مل 6م سس

 اكصض ذواكهذ واك م2 لرهذد مح فو رعم لا (كعنإ ع فلا 3 ايضلا عمج اولاه

 ىره هال ا لات لفلم ينيب نإلاماخو اج سر دو) اوى رهزالا لاق تاغلعيراكضقو

 ١  <2و ا مني 2 00 و اكدت هكا ذ اهنم لسع ىلع :رداصملا مق 2 اتءاسدق 2 9
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 1 ..يزراقت”ا 117179759077: ةلاو اج طة راق دع ديت 5 تتناوب 7ص 1“

 (رشع كان ترعلا ناسا - 45(

 ل

 سامءككإمدلا هحرشو

 ماللادد_كنم تاعيف» ىأ

 داصلا مضا مهذعإهطبض 2و

 هسيتكا ما ماللا نسل

 ميك

 ىف هدفك اهدالحأب هلوق

 هدشنأو اهداسحأب كآص

 همصد هاايباولأب حاصلا

 دقو لوو_ضم ل>ر هلوق
 سوماقلا فاك ىنهك كْئض

 وعم ها



 5 (كض) كادي فاكلا فرح 2 داصا لصف م

 ةص ص

 1 كمال ماعلا 35 لس موقنا دقو بنا

 || ىتماذااضعباهطعهيتيكر راقت باسل. نيلجرلاليوطحرأ اللص أما :رهوجلا
 ا وذملا دنع ىرتكالا نيتمكرلا ىلا برضتتأُككَصلا تيم ىلع صثي داو

 ظ ا نم نهذدق ه.تبكررعسش ّن "اكو أ كاذب هنفص رداتيكر ترقد يارا هناك ارث مفرثؤتف

 1 ياكم داو م داحلاب باك ه نمو نيسلاىوربو هيهفّرعف درع اواكطصالا

 . وتلا لكس وُدلوكسو لصد عجبو برعم "نيرا ناكل كالا نيليرلا كس انينجلا

 ْ قازرالا تناك 0 " اكص عمم و كحيل دأبر زعيش دولتك ىذلاك_ضااو روضنم

 ىفو طوطُلاوثلاكتا ارش نعىسبنلا قشيد حلا هنوني وتكمجَر ردع تناك اهنالاك اكس وعش

ك ناو لاق ةربره ىنأث يد -
وهوسعجب هه 'لاكسلا عسب تل

1 اعلان نلذو باكلا
 1 

65-9» 

 : ١ نولمعيو العم اهوضبقي نأل بقا يفام نوع دمفاستكم ا

 هه و2

 ا هقلغأ اًكَصَبابلا دو شيول م عسب هالثل :نءاومف ضب ويضع كن صلاىرتششملا

 589 ير

 . | ىف كورولا ءاكج ىراببنالا نبا نعفيعشلااٌكيكصلاو قال_غملاٌكاسدلاوهنقيطأ نك 6
 1 ا ظ تناك مئاهىف نكس م لا او لف نيفملا دوغ ناكور ءوأ ولأ ني .رغلا

 01 ءاضأ م الاهل لاقيو ى زال لا كيس ماد_هولاق .ةقصتاماهاكهسارض ايمانا

 1 ظ را عد رمسلا لهاا ل_بقو ىفاسملا لاجرلا نم ظملغلا توكعملاوكنكمصلا ((نمص)

 . ىطقلا اداب زوق كوكمصلاادهاش ىربنيالاك باو لاو

 : / مدا وَقلا رام 3 ائطَنب تو كمأ ل رتاقف

 1 ”ىوقلاكيكمصلاو كلوكمصلاو « لمانابمتنوكتو « ثيكمصلافرخ[لاكولاك
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 رعشدشنا او ”لامصادقو ىوقلا ٌكمكمدلاو حج را 2 ودوددبتلا

 لوم ل وح سرعبح اه #* لظفلرياز دبع ا #* لدن ايه ميدو
 سد سم هه -0

 1 ةلوكمصلا وهوددشأاح وهالا مل ثيل لاك "و مهريغو لاجرلا نايات كيك 1

 0 بضغاذا "لامهاو لأمر اول _>+رلا ليا اوىوقلا مسجلا دحلاديد كلا 2 وهال كلا

ىورو رطمل ةَعملُخ د وتسمى أةكشصمسامسلا ليذ-ةلاونأ نابضغل دما
 1 هْدَع :رهث

 هك سم عد دم
 5 1 ”ريددرع ا دكحو"؟ ىوقىأ "كد لجو" رم رطألا نع "كش ممم ضرالا تمصأ

 1 || عا رلاىف ئرهزالااهرك ذهدهو ةر 0 هاند جل 1 ضال 7ك انضاو

 لاو



 ا ل ا و و داس هال ال ا كسل ع ل ا ١0 جا ا ل 10 افلا اي ترول# لل "ا ا يغب ل رول د اع اسال يودي اع ياا و وجال ١

 م (ككص) فاكلاىرح « داصاا|لصف

 20 نا 0 ٌ 3 ا ا

 لا اطنامتلا تلق دل نماوامتاوهراياوداشنكأ :فويسلالاو ا :ل1اهامو

 ارتكب رعضن أ برضلاٌكصلان هلوعفم ىعع بع فيعضل اوهو كيكصاارت ذ دديشو ذاتصلا | ا

 7 . الأ اندنك كنار 0 كطصاو م كادر تن ل 'لوكصمربعتو هفاعضتسال

 54 مساك 2 و و ص اح

 سل تاور ير تعسلاو ار قوديفا ناضل هلاونيتبكرلا بار طضا ككصلاو :

 نايل سنك ايناتلمف لع ءاعاغر إل ورعو ٌ لرد 00

 ع ع ىع كرم 5 ا

 فيع تااراهظاقرداو تءاحافرح أ الا ههامش اوه ارذا تءددوع معدموهه:ىرعضتلاتاوذ

 2 و 2 صم 2 هج بج 8 ى

 لاو هءامض 57-0 اذادلبلا ببضدقوتككص و هن ,ادإا تشم دقو تقصتلا اذا هدنعتخغ وهو
 1 0 يوما يذلا هل 1 1

 هنتبكر فو ين مف نح م : ليكم يدق ف فار ءالانا هرعس اق دقو هحيرتريغتاذا ءاقسلا

 بوةءيد ثنأوريجلاولب هالاو سانلا ن مكي سم هلا وقاص ىّشهيذفنفوُككَص

 [شاوطارالاو ملح 3 اشو رطبا ىرت

 ى وااو هفاكلاديدشت و ملا رش كده ل ىلع ارت داى و دي دش ى وقل مل جر رو

 قدررفلال اق كدلك مالا نو لا زلات لا نموه بقوا ديدشلا ميسا

 ا 3

 : روذعبلكك د قوفنافدر 51 انتأذاناسخلالات

 ود ©

 ةيصلاو هشومقءاهلالخدت قالا «ةموالع منال دنعزب زعوهو ةكصم يئالاوهي وبيسلاك

 ا 9 00 تعقل م”

 لحجر م٠ .ا ىمع مهضعب لاق ارسةرحاهاادش وهو ىعأ ةكصو وع عكس هنسقل لاقي ةرحاهلا ة دش

 ىلارعالا نيادشنأ لذا دي ىرخ موحاتجافةرمللا تقوفووق عراغأيلامعلا نم

 اهلالظالا ن 1 07 3 رن اةريهظلا يعاد ص

 ماصوؤ ام 8 - تع 5و

 ل عا نا 0 دلما ىف و اه ضوى عأ عاريغصتوهلاش وَ

2 

 نملجر مسا اممم نال بقو ىعأ ريغدتن اكم> سهر غم ماينع نايف لصالاو ةرحاهلا فدي رب

 هيبرضف ةرهظأاَر - ىقهموق ىلءراغأ اهنا لءقوراةدشو ةرجاهلا دنع للاب ضيع ناكناودع

 نب ضن ريل سا ين

 ة.لهاشا فناعدج نال تناك تفل امد هوى ع "ركص تقل لاش رخاةدشؤحجرخع «نقلثملا

 ثلا 0 دانس ذكواهمقلاب ا 1 تاو

 نعاشلا لاق ادعاذااضء

 انآيلا طل وشم كوخ
 مخللا نكس ومال احراش

 ها كدىأ اكصهف كد

 ةييعمورتك



 بلغعالاهريصق ل-ةو هلوق

 نأ سوماقلا ىف ةرورض

 مضلاو فلا همفروصقملا

 ها طقف غلا هيفدودمملاو

 ها ةرورضالؤ ه_لعو

 رييصتم
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 هلففألب هللا ته ذام لئن ع سلو هدمسن الاك كاصلاقذ ْنيلو ىذفن كة صهيدارأ

 ||| اهنسوكوملا ل عج راذا "قيمي فافعل كلا اذنه ىلا كعذنافاو هعوشؤملع
 | "يور 'لولعلا نم ىيطصملا (كاطص) لا رلان مديد كاوهوُك تصل حررداوالا و هربغ

 لاق برعلا مالك ل. دوشو

 ىكطسصملا لثجهانبعف ذقت 5 ىذغلا ثار هلئماهيفماشف
 هم وه - 82جوو موسم

 ىثو لافعضومتادمرو هرقل ءدملا,ءاكطصمىرابنالا نما ىكطصملاب طاخ كطصمءاودو

 سس تس 9 سوم

 1 5 اكسل كعب اني فذستأ د وجسم ياضسوو

 ْ ىطماجل اه كلذك
 ةصو < و68 < سامع سا

 هدا امهساكيمان امد 33 ىنغلاو كلعصتلاب اأن ع رز انينع

 رقما اناا ىرزأال اوان اخ 3 4 ارقىذ عاني اندا زا

 1 لا اهتحر طوتدرخ اواهرابوأ !تخرج ليال اكسو انامزانشعىأ |

 27 ًاودريغص نم 1/1 لن رتنم

 - عءعة7بودو -9- اديه ع9و

 نس را 15 لع ناعم 3 هصخشب نهل رمال
0 

 000 ا 10 ية مالم ترو ساس كيا ةفنألا نم لمص رفا

 ىعمالالاقو ةرادت_.الا كاتو دككمدلا كالت ىلعم-ةءفرىأ اًدعص هتلطم م لد #ب هلفسأ

 اليخ ف دددا اود ى الوقف

 مادق "الا ضنا ار ادلج عرفدقو عب راق ايمان
 مرامو ص م 9 سامع

 0 تكلعصتر دو * لاقو راسا دعت يعنم رقلاداجماوواطضراطو نمت د ةلعستلا#

 3 ا عقول قواسألاها لمجلس لعب اهكذعصونعسلان ظ اهئاوق تقداذا ل الأ

 رو و وزو < هت

 هنال 0000 درو نب ةدرع اكو اينأب و ةبرعلا يلا عصورقفلا كلعصب ملاو اهمسأر

 27 ص ©

 ئتلابدبد لا ىرضلا كالا ككض هنقعئام مهقررف ةر ةريطجفف ءأ ارفلا عمج ناك

 ا 5 3- يم

 هولا هتمسكص ص ىعدالا اكص هكصد هكصاك ؟ى 9 كامب هرضااوح دقو ضير علا

 مهد اردملات يرشع يو مفدي ركب دودو

 7-17 نت )7 مث سم

 انشا طلي بف د“ ناك افك صاناورك ا



 ١ 00000 9-59 107 مما ندور ا 0000 0 545 1000 ن5 11 0 0

 0 ايف 8 ّ ملا نا طايح : 3 اد

 641 (لأم)' . فاكلا فرح « داصلاونيسنلا لصف

 9-92 د م وه ص سس 98 س و 8-9 < ا

 ترحم لطب السلا كاش #4 بح أحس دق

 لاقيف ةعبرالا تاب نملعبتف تاقتثمن كولا نمارس حالنا نمكاشلا مهلاوبأ
 (ئاولاوتلاو لاما نملان ةناني اخ امووفءاملا فذح حالسلا املا نو ك/اشوه

 كاشدق السلا قد او ننابلا ةدشتكو 5 اوهديدح يلا حالسلا 2 اوُدو لئانولئءاموه

 هسأبةةشلاتقلاةكوّشوح البلا كئاش وهذه دح ودتكو ترهظ ىو لاتيلس

 ليق مكل شوكت ةكوشلا تاذرغت بود ف دوزيزعلا لب هزيتلاىفو هبسأب هد ثلئاقما ا

 نمنأث ددح قوودعلا فةءاكنوذ ىأ 1 .وذنالفو حافكلا ةدشلءقو خالدا ءةشسإاا

 ياطير كورا ريثكا اردن ره فاش ا ص يسلل درمعل لاق

 ءادّدكو للاعب 3 1| ىجعيهسف كول داهجب دلاله ثيدحلا هو ةرهاط ةوقوادددثالاَمق
 دو 2 توغ موو "9

 4 ةكوشلاهثيللا "ولعل هدهد اض ارجرلا يشدو قركف لس 2| قرتةرجست وسلا ون وعاطلاك

 نيدعس ىوكه نأث ددخا فو لوبشم وسرد ةقرأن ل دسلا نمدرغو هحولا فر هظت ةرجح

 لخذاداكادكو لو موف َْمثدقلاشي دسملاو هول اوأعتةزهسىه نمل ير اج

 2 افي . ل
 0 ل 0 ا 2 وس هس ىف

 20و م هلأسو

 ايصال كما ار 7 طمسنلا 00 ارمعد وةبطر زنط كر 1 و

 لنالان هبرضةكيوشلاو ناكشلا ا وش سدتلاقو ناكَلاةك اوم ره دحاو ناَحَلا

 لوقياهاو سأش ورع تنب كو
 5 هه موو و 35 و هه ود

 تادو ىلعأرر تزبكولو # نلاه يرن دوش ىلعتإا
 هم

 ىنارعالا نيادشت ؟مضاومنوشلاوناكوشو لوو 324 0

 يما ريشا ةناكوو ملاك« لافو 3 اعاضأوأ كوم نءرداوصو

 تيس ءاهد- كة رلاة مو ردك صا (دأص) .( ةلمهماداصلا لسف)

 قرعاذا اك اص لأدب لع صدق و ةننم رهنهت>اهفقرعاذا ل تزلا نمو هت رريغتف

 كال: مق تناك اذا تفك اولاثئاصلا و قرم وشلاهيكدصو هريغو ركن م ةنتنم حب رهنمتجاهذ
 ىشعالا لوقدئمو نيعلا بح اص لاقاك اص لأصل ىو ةبشلل !تكشصلعفلاو عب رلا

-”ّ 

 1 2ك انباوثايزيسعلا كلاصن + انشلابة عم كانو

 لصالاءاذكا اعاضأوأ هلوق

 قالو توقابف هدو

 هرّردامه رغد وس .وماعلا

 هأ



 !(لوشال ٠-٠ نناكللا فرس نشلا لست 8
اا

 

- 0 2 

 اهك اثيع نمل ردا 55 قف #4 6 وس كلج برب نع

 2 و 640

 لح راثكشو ذاسكلا كريغلديرنمىأ كريغلجرب ىكاقتذ وبلا ثكبشُم ماهكاش

 بو ارت لافي قطو هلي فتقول تانسالن انكي

 وساع و

 جال ثامن اوه . ةقئاج فرطلا فوذقى ام ا ا
 -ِ موس - 3 5 و 92

 حالا 5 مان 8# 5 ناشملا حرام ة <-ءقوم ىرح

 ك2 6 و ان -

 دبكل اهدا ل 1 يو 9وموأم بخ رب "ل هوقلا تك اشفاملغ :راسوق روق ف صد

8 21 

 7 ام ةلودلا تكشواكود كاشي لاف 5070 .رلا 51 2 قدما 17 رم يرو

 زاك نطرالا تكوشأو ٌكوتلام اعل_هج طئاملا وقوف تمقؤ اقارد كة كشك

00 

 هلك ةدفاةك رولاو دال اوماصسلااهيفةكو شم ضرأ أو ةكوشمةو مشو لوشلااعق

 كوشوهباسنأ أتلاطرععبلا اك دارت ْثأل-.قةض-ا و قام 20 أو عرزرلا كو أش

 وه هو ا

 00 كيوشلا اهنموولماك 1

 7 27 هد م 2 سو

 اهماغلاهارب وسكي ةمكب وش 3-3 مها اوس نويعلا تالت م ىلع

 و وه هش و

 || لوشو ةصيصلا ىهو ة.كلاوةادسسل اهبىوسن ال لكل اةكوتر رز رطل ةكرشو
 هع 5

 ةمراجلاىدت وو كن مالغلا براس ل هشيرسؤرتجرناكيوُذأ حرغفلا

 َح ورخلل ١ امهتادااهادت ل ردوا كاشتأ ًارملاىدت كاشسدهتلا 0

 دحلان :وثخ اهبلعةدسعو الاه كوس هلحو هرعش تن ىأ قلل ادعن أنا ٌءومواكي و

 "ندهلا لئتملا لاك ىهام ىردأ ال ىمدالا لاهو

 طا زو رسم ودل ضع و »* ندتكوشلا 200 1

 ش ىربناهدز وأ تنباا اذهو

 ش طاطللا زعل كادت ضان ٠ 00 ىدخءاكوشلا:هللنا ومسك أو

 أ

| 
 ع

0 

 ظ قتلا ديبعولأ السلا اثوحالسلا كاش ل برو خالسلا هر ليقو حالا كولا

 لاقي امقاولاه كئاشوح السلا ىف كاشوهد زونأ هحالس دلو ةكوتلاو ذاع. كئاشلاو

 ظ حالسلا ىاشل جل وزر ادور كافر دست ط ةظرلا :ىعم تدر ذأ كاش

 أ فاكلا عف ةربحالسسلا لاش :وحالشلا قش لدار 211 لاقو امهوةكوَلَصُتلا وتاني دح

 مال لا ءيلعايلعزرابنيحاعدوويلابسْرماةراهود راهف ةرتج لم

2111101111 



 010 ا ماك ا يسارا يان و ١ م للا ) مل ماس ايو لا ا ا “ ل دلني هرم 0و و ا ني هلا 2 لع اك را ١ ا نع” ىلا" ديوس ارح وا كرا
 3 : 1 د 5 5 0 : منن ظ00"0 . 2 1 جي كنا 2

 4 (لوش) :٠ فقاكلاق رج ه« نيشلا لصف

 نيم همسص تمص د ىو

 انيعتدقسرافتاكتب 3 نانلا صوصةموشأب

 6 ه صوب < دهمدو

 امرك ف متو موقلا شلاق بيذهلا , نيتيسلا اروهل سال ىلا هلاك و ميلادي

 قدزرغلا لاك ةفطصملا ثوبسلا كاكسشلا ىقودحاو هظنوةدحاوةّد رط ىلءاهؤل حادا ٍْ

 00 يك نعل يل 1 تاتا ناراوت تل اهاك ىلا

 افصوأك اكش منو اون رخو تاصتاذا تكور كأن -رو نرافامىأ

 اذا *لكد .ع_بونأ عساولا قا لاو هوةكسلان تست , اكسو هاما باعث لاكوادحاو |

 0 الاف 5 ىلا هتمعك
 عموم 5

 اريذغلااهبا فاسد ا 0 طئفساوأ

 نمدقعلا فام بورش رضلصاملاءدارأ * دما ال ثيانا سونام »+ ذيسللوقهنمو

 زغىأ وكت موغوهو ةفوكلارثم ىلع.-مطَغ لع ثيدنح فو ةمولنملارهاوطلا

 ش عك دس هودو دسم

 لود عقلا لاما م هدب

 ف ةورعمتامنلان م 1 ولا( وش ) مدقتدق ةوقيص اوه رتل 0 "ول ههملانيسلاءك وربو

 رابكى أل وتو ةكوشابنمةقاطلاو وت حار

 رص قل وش لواحأ اذ 2 اديان ابغا اعداذاف

 عكاش ضرب رآو ربكلا نمةرصب فءعضلاهرصيبال وهدي ضعيف ل خدت ةكوش دارأامنا

 دقو لو كئاشرعتو وناسي ةكيشسو نك م وةك ا اسةرحصسو ل وشل اك

 ايف تلي ذاطكر عمك اكدت 3 0 0 ظوسدقواهكوشراكى أ هللا تكوشأ

 كاثي كلاشوه_دسحو ل اوشلا تاكا 2 يمك تل 1 لالا اسوأ

 اذاهكاشأ دلوشلا ٌتكشو ىلرعالا بأن نءاهطلاخاهك اَسدِكوَشلا ءلاشو لوّشلا ف عقو
 انأف تكشدنو عى ولا كي تخول كا تاقكياصأ هنأت درأ اذافهمض تاخد

 تكوش رلصت لاش انافتكش - :رب نبا لاق 'لولثلا ىف ثعقواذا مسكنا مل

 ا مكعب لاق باص 1 00 اسال اوةكوَس كا شأأم هو غبص ولقب لبعامهيلمعف

 لأنا يهذوأ ل ىانعناذهفاهب نكون اهني ااميلوتتو تاع كوش ال

 بصالاب طئفساوأ هلوق
 ' 0 لك وق لعاذلع
 هبل نماينجت اك
 اروشما. راو اهأف طلاخ ىل

 دوج طنفسالاوتوقاىفاك
 ىيدكجم نأ ردا

 ةراسع خلا اناهتكسوهلوق

 هكو هم انادحم ودل

 ههسحىف امتاخدأ هتكشأو

 هعكع# هك هأ



 (ككُد) ٠ فاكلا فرح « نيثلالضف 0

 1 1 5 سل ة_- 3 م و

 ١ هياهمطتناو اهقوشى ا[عراناهكشف ةمد لسوف هاش 00د ا

 ا 2 ّث 4 3

 1( 701 اقا جاويقالا# لآ نو حولسلا نم مسلي أم دكشلا ل.قوحالسلا ةكشلاو
 و ١ 2 مدس

 ا اهيقيضيءومخوسأنلا توف لعبتة ضير ديس كبل اومنكك هنااا ئث

 ٍ ظ ' 01عداشلا للا وهو حالا ل ٌةلاوحالسلا ف ل خالسلا اثر .رلاقو
لا هدفين أ ”ىنلا ىأذ عز ىأن بش ايعءادفثيدح قوديد ملا ىف عة هوقو

 1 هيب اةكشرا
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 ١ ا وهلاقيولخد حالا نّدلَتو هك شيلعل جرماني دحفوهحالسبأ

 ]| بكد 0 ا ياسا نر ماسور ىالازأ كاش

لبلا لام نالفدمسع وأ هيف ا وهفأب ثهنم عديت امان هسسلىأ كوبون
 1 ا

 1 قدكاوةكوشاوذا عي كئاشلا وف رفقا, ىاشلاو السل ةاناأ دكشلا نمذ ان
 2 م

 1 لاودتلا دحاو از راو زو علظاذا ك_ٌووربغ بسن, اذاَددحا ارعالان با هحالس

 ]| نم كئاكّشلاو ناسصلا فنوكيامرثك وقلما قنوكيمروودو كح اش هرخلاتو لاش

 ةمرلاوذ لاك ضعب ىفاهضعن اهب تمقب ىلااجناديعْنمَندامحداوهلا
 و م2

 ١ 0 ا د تعدصلت ىذا ىلسانيب ٌتقحامو

 هه 85-2 و د 0 ل وَ هم او و يا

 1 ١ ءلمأ لانرسو اكس كتب عل رياك زوي اوصل وزال

 ىلا ليغ لاقاقوصألاو مَّا
 0 يراجع 2 ازور م عر

0 - 

 3 1 ْ اللد نابل تنحى ل ا 9 ا ره ' هر :أةندماغل اثد لع ف و

 | ةلملاو اهباسشاهيلع تاسرثأ ءانعم قو لالو اةكوناهلعتررو 0 '"كفشكتت
 ا 2-0

 1 ه:قاناف فص ةمرلاىذل |وقهنمو ام ةخاعل علط ى كش 0 ريعبل 520 ق واع اولاصت الا 1

 و ايو

 3 م 5 بءوو ل وزة م55 سد

 تبنحوأ كشلا نامتشمهن' اك 6 0س 2

 1 قتشيئذلا بنتك طاشنلا نينا قداخووعتملا رانجلاَبثوةقاسلا هذه ثئِلوقي

 هسقد ١ ردى أهتكيكش ىلعهعدو سانلا نم قرفلا كئاكشلاو سانلان مدقر ذأ علوم

 1 ىلا الانبا قالخالا توات فل رواش سابا علك او

 ا ال اوقوافرةثونوك رث.اسعلا يااا كلا وع ءالا كلا



 - 1 0 فا د جلا وتوبللا "ا هج ا ا و دي كر
 / 0 2 كب عد

 ا (قدكش) _. فاكلافرح « نيثلالصف ظ

 سس ت1

 ىامارلا عفو نيدتلا مضِيأك ؟ركامطل ماع فل لاقت عداتسم رشم طلو شه لوطأ هنفلطلانوكب ا

 رن سؤ لاك ريما أن نمش تملا طاع عباتنم اعز رس ْ
 محم راعدرولا قرت أ ىَراهدءَمسمالااناأمو م م 89

 جعبلاوهو نسل ما يدفاو كلذ ئطصراغ هر ما :كاشغأل وش عدا باتش درودب دروكأ

 فيقولون وفا ديدشابر شلال بريف 3 رشلاءديؤل شدت

 0 بما ةلرشو رتسلا نم 8 ررسلااهديدشتوءارلا

 سو و تور هو - اق مع : 1

 نحاول اتاياعمال كةيادج 2 2 ها

 سس ص

 ا ب هللا لن 5 مناور دقتورك قرع 2
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 ا اح هنيقبلا ضيقا 00 لجر مساك «رمشو نطدكل د رشوم و
 : ١ س م« ل ساء هد مع وص «

 باعت دشنأو ع واس كا :مالا ف كشو تاكسشت راد ل
 و 0 سلس اس سو مع 2

 بودكوهف هم كن ىح 2 همح جكس ن ا وعز ناكنم

 ىلب ل و نمؤثإوأ | هلوقلزنامل مهارب انمكتاانلوأ أ 1ث ل11 قو هريغهم فداك دارا

 مذ الد قترهتماعضاو مالسلاهملعل اهو ادمن نكشيلو هاربا كد ل 2 , الا اوعمنامل موقلاق

 رخاالا هو دكاذمو نع :ودانأ و لان 1 ىأ اميه رب أ نمكشلاي نحنا اسف :ىلع

 اذهتلق' (مركلا انيدمج لاه) قمن سأول ىلع قكواخف5 ال
 0 ىلةفوهصن ىلعم الكا |

 || سلو هتودانأ ًاوهلوقنءىغوةب انفكوه كثر فكتف كش ملأ ًاهلوقفناكدبقلو هيودان اوهلوق

 «لضفأ ىمنبس وبن أ ىلع لديام اذه سزاف ىمنب سنو ىلع فول ضال هل اوقلةيسسانم كلذ ف

 باطن جلبت ينك وىأ يلع مننا تاولصءابنالا عمبذأنلا ىنعم ىطعب هنكلل ودنم |

 نوديربسانلادكشيعذلا ارمشلاتهدمهلوقو «يلعدقل تاولصقالخأ فرو هنماعاو هيل

 و 2عوو 34

 0 اهمائس سامف اهرب وةراكلالءأ قرطفيأ ا همانس كت ىلا ةقاخلا لوكشا او سانلا هم 5

 نك الإ اك تماظتن ال !نوكماللبقو دنا كشكش بامهرفو مم او راب نم كش عجللاو

 ك ةرط لاق هتمظدناو هتقز :زتاذا عرااستككشو هوو أخرو أمم نيئبش نب عمص

 5 ةرتمعلاك و »خد درسسع بيسعلا فاكس هبةاح #*
- 

 مامر "دى نيا رع ب 9

 مرععانقلا لع عر لا سدل 5 هبات ما تج '؛

 ( رمشع ان برعلا ناسأ غ١



 كن بعت بأد نسوا
 دع هاه ريغو سوماقلا

 و هلبقام عم لري

 يدعم ها ةرامعلا حما

 '(كلرش) 2 فاكلافرح « نشلالسف كك

 1 : مو 7 11 ,: ٍِع ه2 ,22 هو 5

 مكك رشف انمغ :رةرهاضصماق لاقي و هسف سى ني ليلا أ قرم [فدك رمثأ ولات هلوقو ٠

 4 ها 1 وع
 نالفك رشنالفل ودب رعلا ضعب تعممو ىرهزالا لاك تبدسذل !فمكتكراشمف | رص و

 ىثش وهتك ل .رلا ةٌ سها ولان كلنا نم انلاهممستىذلاوه و هدخأد و أههنباباجو زتمناك اذا

 مالا ىفهكرشد- ةوناريابرقأهنأو راجكب ءرشلا نأ ىيعلدباذ- هواهراحانهحو زودت راج

 عميل خدأ ذا عسلا ىانال تالف كرم ”أوهيف هعدمك أو هيف هعمل >داذ هشبل هللا

 هو

 ةكرشش ةندحاو ريطال بصب امكلذكودئاصلا لئابحكرتلاو سدتلا مالا كرما هيفدسفت

 تفي ىورب و ىلاعت للاب ارمالا نم هيرموسويو هل اوعديامىأ هكرشو ناطم ثلا ا

 كوم شةالوش رض نوفا ىلا قرا هو قودد او رطلا كلوا رك قبر ظ لك ىفهلنأ

 نان مراقتمنا عملو ىلا ق قرطلا ىهل دقو ك.لع قالا أر رمعتعطقنااع رواهارتتنأف

 مهري غلاقو ةكرش:دداولاقدرطلا عاسنأ أىهو قيرطلا كرم مرا عمدالا 10د

 اا 1ر1 1 رطلا نيف اهئاوقب باودلا تر دحام ىقود جاو امسغانعمو قيرطلا ديدان

 ىرشوملا عطقنت م هنع ب عشت راغد هك رم هنا وفيما ل اهنا ىرشأو

 ْحاَمَدلا لوقهدهاش ىربننا لاق 7 1 ووقيرطلا مظعمتكَرشلا

 نينكر م فني واضوخم هلم هرطلاكرتشاذا

 ةيقساو ثار اع رم تالف فاك ااو « ضاخرلا د ل 2500 علان 4 :درلاكو

 عجلاو لعذلا رشا رد 20110 ام ناكر الصم جرملا كيرلا فاتح وب أ لافو كارم رمش

 تءستولعنلاتك رشح زر ليم :رلاو ماك ٌرشاه!لعج اهكرت لاك

 رذقب* ولا ناكو نطل تلازنخ روق دا يسال اهنم كلذ لكعطقنا اذا تمر
 و م

 ىعم ىلع سلام مههردقوريثالا نا لاق اههحؤ لعن وكت ىاالعئلاروسد اوه هلادوغلا

 اذاف لالا افندي ىلا داليلا نمةكم لثمف كلذ نينبانغتاو ةنكمالاو ةنمزالا الت افانتم

 نوكتدلب لكف ل-ظاهناوبنم' در ل ةبغفكلا قوفسمشلا توةساورابنلا لوط ناك

 نا اه لاب سالو رمصق ةاهفلظاان وكت راهنلا لدعم دو ءاوتسالا طخ ىلا درقأ

 ا .٠ ا 2 ء . ص 3 45 - 3 ,,

 ]| ىرير د اريطلاكهنعهللا ىذررع ثيدح ىفو ميو هدياصهودلئامح ىأءارلاونيشلا

. | 
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 ماعم (رش) ٠ «فاكلا فرخ « نيشلالضف

 -- 9و

 مارت ىيرطظو ةكرشلا مثالا لاو هك رمشمهضإ راسو ؟افاثم اةنارشب

 ةريثك ىناعم عم هناذ اهوذونيعلاك زك دامت لرش ريش فاننا هيفلظزعل

 ىارعالا نءامددشنأ هلوقو ظ

 11 :رولف وح نوال اذهو 5 ةرتنبااذهنآرلا ىوتسيالو ظ

 4 رمش ميال و كلذ نعهللا ىلاعتدك امىفاكم 000 37 5 7 10000 زمتنف

 ميظع را 3 رمشلا نا للاي رشف ال باهل لا هنأ نام -ةاهدعنع ةباكح ىلا عثهللا لاق

 ىءاسشتلا تاخدامناو انئالاوءاكَرّلا نع هقلاىلاعنهتس ورفاكي رشمتت عجن أ كما ظ

 اوك اوكرشلانأ و 4 اهتهلوت كاذكو هلاكم رشد «قف هريس غدد لد_هنال ءانعمنال هللان كَرشتال هلوق

 هّانالكل رمش 0 هتفاخ نمأمتل تدل داع ع نمو هبا انعمنالا اسماه

 :اقف ملوك سفنلاو ىلاعت هلوقفف سايعلاو أل اكو ديدنالو هلدنالو هل كلن رشالهدداتنو :

 دع 2 50 د . 3
 هللااونماو اطيل اباوكرش مح | سدل نيك رمش مك اورادف ناطيُشأ |هعم اوددنعوهّللا اوديع

 5 0 -2 دو مو و 0 ء

 رفكملا كرم دلا ىره دولا جي بئلتملا ةفدربلا ىلعهضرعو لاق دهازلارعوب ًاهنع هاو رهدخو
 ُُ ا وم نع 0 ني سوك ص صل نو نيل

 دحاو عمرو سو قولو دوود ثم كرم مولر سمو فهقلاينالفثلرشأ دقو
- 2 

 سدنم تم ف أ كتل ثيدنل او نات رفلانىأ «قرفلابرفاك ىرسشمو «زجارلا لاق ٍ

 كر شيالو ىلاعت هلوق هنو هتاربغوإ-عىف كرش ا هناكسف ةلمعلا قءان راهديربرثالا نا لاكتلةلا

 :راقواغتت كطالب تار ل ارش اد ةفدنلا راسغب فالح نم ثد دحلاق و اد>أدب رةدانعد |

 مسطتلا لعج لك وتلاههذب هتلاوكلو ارث ةريطلا ثيدحلا فو مسقلاوكيهيىذلا لنا مساك |

 قولكوتلاءبهذامل ارك ناكر نال ها رفكلاا ساو رضلا عفدو عذالا بلجدا ةعا ىفهباكرش

 ْمصلا كي ريشلا بث وعد قالمامويكلاغكالوه: كد رنخألاىل كرز شال كسل ةيلهايلا لعشر

 اًوواكىتااروذنااو هلو-وهدنعنوكتىتاا تال الا نمد, ص تو هكلعامو عصلانأن وديربأ

 مهللا ( مركملا نيد لاق) كإمامودكلتهلوق نعم نال ذف لجو ز ع هلل كام اهلك ءلا اس نوب رعي

 مميلتالو مهفاوطمهعسفت [ءالؤهلار طنا ناعالا فض الخالاود_.وذلا ةعصشلل[ كانا ظ

 17 5 هع امبح لباكي رمش مصلا مهتيمسن ةعمر مام و كلة مهلوقالو كل اوه .هلانءمواوقالو

 قل ارا ىلا 7 ورةلالامهل ودب مرد تعم مهتاعفن :الوءانثتسالا عمدتخوتلا مهل عد اوةيستلا



 (ةلرتشإ) ١ ١ :فاكلا فرس: .نشلا لضف 0
 ١ ذا 3052م طلقات وا ققت خت ل ةفقم ذقن 6 ردد نل# الك الفا تق يا ةكتس ةقاف <فمم وكت متت

8 30 2-6 > 

 رمسقاك رق نعادوطفف * هع ب وذا "اسعاكرش رش

 دسللاف“ كر لا ”أعجلاو

 مالغلل ةماعَرلاواثوو 2 ا ارمادا

 فارشأو في رشلمموهوراصنأ اوريصتو ما او مجاي لاقبأك نازشآ أركي ر شلاق ىرهزالا لاك

 د فاي اتتزاةرتشاردكت رتترضانإل نت كراش ورث رشها لاو ةكير رشةأزملاو ءافرشو

 ىدعتبا لاق 4 رمل مالو 2 ؟ثارمملا اوعسبلا ىف هكر 4و

 ه8,

 نانعلا 1 رس ئاهباسحأ ]قو « اهاتنفاست درقاخراشو

 كادر دلك رش قتع آنمثيدملا فو دساتديدشنأو رامشأو ريش لم لارشأ عجل او

 ظ اهءفدين ا وهو ضرالا ىف كارتشالا ىأ رمل نملا لهن بزاج ا هنأ ذاعمشي دس>ىفو امسضنو

 1ْ زياج ٌكريشلا نازيزعلا دمعزير ع ثي ا و كلذو وأ ثلئلاوأ فصنلاب رخآىلاامحاص

 ١ تاهنيح اة ناف ماسقأو م-قلاقيا؟بيصالاوه 1 كرشلا عجباضيأ لولا ناغقل ن ضو

 ظ نك ميه ل اقيو ثدصنل اودو لرش عج هتلعح تشن اوكي رش عج دسل تن ىف لا *الأ
> 

 م نيس # ا 0 3 0 ع ا

 | دك ناك اذا اًكرتْشم ان الفتي رو لاف كرشاه دج او ءاكرش هدف نبل ىأ كارم اه مف سال ءامو
 ّْ 58 7 . تم 0 .٠ 6 . : -*م جن 8

 ||| مومهملاك هسفنث د<ناك اذاكر ما الف تر ارحامعلا فو دحاون سل ل 1 ارث اهسفت

 : ا د ا هد هع 0
 ٍ وآلاف رانلاو"املاو لكلا ثالث ءاكرش سانلا لاف هنآ مل_بوهملعهللا ىل_صىتلا نعىورو

 ةو< . 2 5 ٍِ 3 7 89 صصص

 عسبش ىذلاءاملا كل دك و دالبلاو هعنم علقمف هيقرتس يونا ارانذلا ىسعم ورو.ممم

 اان نودعلاو ءامسلاءامءاملايدارأربث مثالا بالاك نو سل انلا و كواعريغهتشمىذلا "الكلاو

 ىذلار ,مشلارانلا,دارأ راو يي ىذلا حاسما الكلادارأو هلكالامال ىدلارامالا و

 ْ بهذ و اقاطمو_عس مص الو كلعالء امل ان ًاىلاو ووو ب هذو هن دو دقو ىحايملا نمسانلا هبطت

 ديعممأث ب دد قو لوالا يمعلاو ةثالثلا ف ثر د ارهاظر لمعلا ىلا نورخآ
 مسمو٠ذ سو ىو و

 1 اهيفووتسي كرت مةضير تو هسقل نكرتشاف لازهلان وعى لسلق وك كره ندراَست»

 نيدسملاماللو فصلا جوزدال أو تالناو+ ومال ناوخأ او مآنح وزى هو نومستةملا

 1 ركناكو دمك طقس طقسا بالانالمالاو بال اي دو ثلثلا مالا وحاللو

 1 مق مالا ةو خالل ثانلا لعج نب اهيف مكح هنعهللا ىذر رع ناكودءز لوقا ذ ءواعممأ ىراوراصو

 ا ارش اراج ناكاانانأن أب ه هلاولاقو مالاو بالا ةوخالا ههجارف أش مالاو بالل وخال لج

 ارعد ١ 2

 د »>< هبي نيبؤكإت ل ل ل ل اللا فونف هوك كا / سا روف

 توا نا تا لطم تع 1 .

_ 

 ا. 11111 ا 5و نت 01301060 5725 طلت
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 ا

1 
5 
ِ 



01 
 . 0-2 سال 0 نعد ا ع ع

 م ( كلرث) 2 فاكلا فرخ < نيشلالضف

 كامشلاودسلادانمد ىو 3 ا دك دلا فول سلا ىوتسمف

 نعد وعني نال ولاتبد دحىفو هيفااكرلا راذتحا ءانلارثك ؟اذاثاكملاّكشَأو

 نراك تما نينو امال لاقفر رع ق افرع ماي زل "لقب كس قتلا هنادللل ١

 ال_لقاري_خ لست ميتاأاب كنا ريب رلالاقفاذكو اذكلاعتةيراش ا نمابلعّتك رن مرع لاك

 نمتهب ل يعأ نايداغي نين هدد رقو 50 رقاب قر كرع-خ لب :الهزعهّنلا ىذررعلاَقف ظ

 كاطع ءاملا ةس رفد :راقتمراب ةكبتلا فلا لاك هتلادك اس أ دقن: را لقي رشم د

 اهينق_ا هلوقواٌس ادا الا ٌثدرولاقباعبرع «شئالانوابيلغتم_هىئابتطقتلا لوقو ضع[

 ةكمَّشلا هذ_هنأ نبا نم ةبرقو ءامنمةبرقناتبرقدلوةبداروامش ىلا علعحاواهينعطق أى أ[

 نأرعشيدحىفو نزلا هلق موللك ءاملاو نيللام_هيئامف موةغاهب عرتو مهلبا اهلعدرت

 اهلففان ماهلدحاوالو كايت عجبباوكلذن موه لال .رهظ ىلع كَم طقتلا معين مالو ||

 ذاثن اوانهطاب جول عسبجي عين عطب همها ن مسير اذا رلا كب املحنوأ|

 اهتماو ةكبشتلايودسامارك عراف لاهم ضراوة غلا كلما مداكب اشم رو 2

 'هل_صتملا ةكمششملا مح رلاد_سعوأ لاق وةكتشم 3 39 وضعي معي لاصتااهيبضووح را ظ

 لسفطلاق 18 عردلاهقي و هنأ رقأ بنكي نجوا نيو موب تيوب لاهو(

 ىارعالا نبا نع ءازثلا تدارأوأ ب "اجلال تاكابشتا فذاَقَتَع و ردلا كام نهل د

 قزاملا تو ران تلا لاعزاخلا ىإر هين اناا نانو للا والاشلاو ||

 / يملا ريزع * هون ةكيدشلا فار طأب ناك 0

 لكم تدن : كسدشلاو راَقَغ غرايدف زاخلا 8 موم ىشح - زبك كب ممول يذلا 5 را ؟ثددحىفو

 هعتماككت ىدحلاْكصَت : (نعن) ضهور 5 فضح ىل أ نع هنمبذعأ الا ثوبلد

 لخد.ىذلادوءلا لاهو داشحلاك كلذ هعنمل هك ىف ض ةهيدوع كما و لاش وعاضر رلانم

 ءاوس ةكرشلا ودك مشلا 6 9 راو اشو لاو كاع مَمأعضربالئل لصقل مفىف

 امهدأ كراشو اراشتو نالجرلا ريشا دورات ناجم الاقي نيكمرششلا ةطلاخم

 راينا مدان و » صاق ني رصقلاد ملك ىلع هلوقامأفرخالا |

 كلراشملا كبرمَتلا وةمنغلا ف هكراشي عب كراشي وم ريسغىلا هعفديالو +_سرفىلءوز غي هناءانعملا

 2 هريغوأ بدلا لاق كب رمشلاك كرمَتلاَوأ

 21171317111 تا ع صد

 خا تثدن : كسشلاو هلوق

 ريغصتلا لسصالا اذك

 ”لاسشااو سوماقلا ىفىذلاو
 دافآو ها :لاتنن رانزك |

 نءاهلة:لوالا نأ حراشلا
 بايعلا فيلة: ىناثلاوىر
 ١ كحد هأ



 نيم كنا نش ان ل يلا 0 وعل الا ل ا

 ا نق. فاكلا فرح « نيشلا لصف نان

 ١ 0 اعنا طش انوي 11 دابا لح [ىطماذاثددحلا

 كسشتلال قو. ءايت>الا رءامدلا لانا ورعسشلا صقع رت ككل ذهرك لبق ضعي فاهضعب

 ديلا كدشتنا مي ةراهظلا ضني امل ضّرعتلا نع ىهتفمونلا باكانمءايتحالاو

 نتنثلا رك ذنيح ل_.بودهيلع هللا ىلص هلوب تحاو اهيف ضوهلاو تاموصخلا ة_بيالم نع ةياث

 كبتشافاكب_ مكبس تلا كيقود بنا اذكهاواكفاوفاتخالاق و هعباصأن ب كمسَتف

 ةماعلا وتكادنوُر رومالا تكي كوخ د أو ضعي ق عشب دبكه

 هكر طلتخم سام لخادم اهويزللو نقم نمد لج توسل ةليكتلاو تاملتخاو

 اذذملا مل لا اهناتخبايلاُكَعْسْمُ اثم ودسالاءامس أنمُكباَلا رابع

 ! ا رادشلا عمد شوبأ * جرس مكي ا.سنإامو

 |تطاتخا ال ل يام و تكيشاوم وما تكي وكاذكب اينالا كاش :راعنو

 ئثلكو ديصللدياصلا ى 8و لايشلا نوبلختنيذلا ص انقل كاملا وبذهتلا مالظلاكلذكو

 تريم وزفات 7 انااا فارس دع نا ِيسْسمو ف ضب ىف هضعب تاعج

 ربانلربتسلا و طلتخاا ذا مال طيوربتت ءار عظام ةرثكلأ ضعببامضعب طل_ةخاواهعدج

 هو كس ,ابسشلاةدحاوةكابّشلاو ىداوبل اة لع لعجت ىلا ةكبملا بسلك اى اس * لكل

 1 |اهنمةفئاطلكف ئراودلا 0 لكدو يطعقلا نسينا ا ةثلاؤدجللاو مم 21

 أةكتلاو كشعب وس .ارلا 6 .ثلاو دل كدت نم لما ءانج ًانييامللاذكو ّي +

 ا وب حلاو والاب ربلا قاهبد صو ىتلادث أصلا كرت يل وهريسغو"املا ىفةدّدْملا

 ىارلا لاق ةقمش ًةلاكاشلاو ظ

 يضر ولبس هيمن م « اهالحنائاطقنمءلعروأ

 1 ليقو كاَبسَتلا ىهو ةرهاطلااكرلا ىعرقو ةيراقُارامالاهكبصلاو طل ن انستا
 لام ثعجلا وذر ا ار ةكمسدلا و لي سأر ىبعرت» ةكيصلا لمقو رانا الا ةريمكلا ضرالاى 8

 1 اهذعتم راقتمنوكناهترن 2 و اهباقن ًاىأناذ زر ةكبستاف هريسءيدب تعقوهنا ثي دس ا فو

 1 أ اعرولاف ة ةرصبلاث لاشك ةتيئمالو خاين بت سبل عضاوم نيضرالا نم كاستلاو ضعننم

 8 ةيئكا ياك ةرصبل ايست ىرهزالا ات. تيراقتو ضرالا ترثك اذا ابشري اوم
 مل دع



 رش ل. 7 .ايياط هوي جر نويل ا 4 00 ىو ا  ىىخل اخ 1 ا ا 0 0 جوع تأ 5 7 خخ وع 0 و

 نان + 174 دعب 9 و : 8 د نفل 20-7 4 7

 ' 1 2 . 6 يا

 2 (كدش) 2 فاكلا فرح ه ةميولا
 00 وو وع 2 ةخاتت قت 2052721212 ناك

 اهان رضا اهب ًالاس "امجد د ةناول سيلا مطنو

 ةفاكشا تلقا او انت نم وكت كلاس او اهروصتما باباعتلاو رسم وديحاو لوول

 مهللةرهطم لاوسلاهلو#ق قو برعلا هوت كاوسلاليقو ثنؤيوركذي ةارثمولاكال مهلارك ذنالف لوقا

 هناا ةراسع ملا رسكلاب , ١ يوب لولا نأ ثغيسام روت ونأل اق مهلا اري ىأ ريسكلاب ملم لاشي دلل(
 مغلل ةرهطم ٌكاوسلا همفو و ْ
 ها سكيب لاوملا ا ا 0 لم كاوسلاو ثيللادد- 2 نمىدتءوهو لاق

 21 لاوسلا و ندسيعلا نم وهلا هكديام لا وسلاولاف 1 نكح ميو وقو هلم هله

 نا.> نب نج-رلا درعلاةنلدالا ىلع :رعاشلا هحرخأو 3 اوس جلاو ةاوسللك | ا
 هود س2

 قزلا 'لوسحةت 5 الا مح انانلار 3
 و

 بتكو باك لثم لع ىلع 004 دارنا عييطمتا ةلاتو لوي ةفرمها مرة فيلو 1لامو ْ

 هزمه مزانالا ذه 5200 زمهلا»لدمالا وس ناس-نينجرلا دمع تدب ليل ظتادشنأو

 موقن ملوَو و ربيذهلا مرو تاعمزللا فك الا فو«دبزنب" ىدءلاوإ-موى ربثبا لاق

 ليقو فرعضلارعسلا ءاراستلاو لاو كاواكي وساق لوو وسو كوس _ثملوقو لوف

 ينعملار لا نبهقاديبع لات فتتوأءاطبا نما ةادي

 ليل هخ قره وانتا اندايحيىر ام وسع اهلنا ىلا

 هزاز بحل ال هو لاق ى :ركشنلا لاله نةدسعل تيللا يدم الالاف ىرب نيا لاق

 فيد اْولاوُوأ ترام 3 اهمسؤراقسلا راو رح

 ىرهزالال اه ٠ لا يل ايشورذن رامى واتم نفل تاو مك هلا فولبالا تءاخو

 هاوراذكهولاه اهيشمىففعضلاو لازهلا نما ىأ لفات رع ه ممغلا تءاج برعلا لوقت

 ءاحاهتعلعرا لي _.بوديلعملنا قصىنل انأ دمعمم اثدد>ىف و دسعى أن ع لاس نبا

 تكورسلو ىشملا ف تكواستت كسلا نبا: الازه ٌكواَسنامافانعارثعأ قو ب دبعمو أ ةجوز

 نم |هقانعأ ثب رظضا اذا لبالاتكواست لاقي و ءابعاوأ فحينما اوىذملاةءادرامهو

 افاعازنعأ قو اهجوزءاف ديعممأثيد--ئورو اهفعضن مليا اهدار لازهلا
 ىلا م

 .يف لوا



 حراشةرابعدانرملا كر انس هلوق
 دوس الالوقو سوماقلا

 ليق لاه مث تسسلادشنأو

 او ها هىهأ لب اوأ ىش

 ةمقللا تكينسه لع لردتس

 6 [ئاَوطو اهتسلماهتكلمسو
 كوينسسلاو ناسعلا يف
 ةرغصلا ةفلاروفصعك

 ىف ىرشختزلا هاكح
 زاخلا ةغلىهو فاثكلا

 ليلغلاهافشىف جافا اءزجو
 ةبادلا كنس نمزاحما ىلع
 هعيصم هنشك هأ

 مدقت راقيلا ةندئهلوق

 راقيلاةمحرنسىف.داّدْنا
 مذنو توألا لدي ءابلاب

 وهو اه هرسك لدي رم 3

 اناسسراوساوسخ
 عضوم م.اراقبلاو نج عجم
 توقان ىفو ناودلا ىف

 فاقلا مضيراقبلاةئقو

 دشن و دس ىءلليمخ
 هاراقملاةنقر ونسلاَت
 ويعم

 5 7# سو

 دار ملاك امس لبق برست 5 يق

 ظ ا لون قوعاذا ناسننالا قباب رك مبا( المسا ىارعالان ا

 ةغياشلا لاقل متوهو اكسل نسدقوبرلا كوس

 هم | 1ص

 اقبالا تك د مهناكديدحلا إد صن نيكس

 , 5 ا اذا محل لا ةضار عك اوكسلااو تلا مهفصوامْثةد سدى عورلا م مسلالوإو

ش الامثواسنبع مانت اه و قيقواهنتخاز 0 رو اا 0 ّ رلا تكسو
 0 ' 

 لأى ذدارأ 5 ير * نامت دناشنألئاتناواهيوبديو زك هكا
 ا 1 2

 5 عاد وم
 3 ! عبي رم أ مسمسرفو 06 را عل لاو ردصملا,هءفصو هنا تاق تدشن ه هع كاوهو

 ١ ١ ديدحلاإدضو كمسلا . را داع رد رتل كسلا هك رهو ى ةرحلا

 + و د مد 25 هوم

 (كاهوردأ أ كوزستفهتكو ومو ةرغ محل للا نمو ة ةرضود : رلاونيسالان مىديلاهقي ا ةكبمس 1

 0 ْ ا رك اكمدلا لدق و قطاع ناك سل : تلا كبنسو ة 110 و

 تارتلا عي رلا تكسو كسلا

 ١ ادق عاودلا هنراط؟ادامز“ ٠ تيكا لاعا رتثراطأا ذا مع رلا تكبسلاسقي و
 ثا حا 2

 أ قارنا ركلا كلذو 1 اهواك ص رالاء_> 2307

 ان ل ره يي اهناو وس ري وو س اال هد

 5 0 فصاع ةكبمنصو حو ميسو 000 كلوهيسسو ل ماسسو لو مسو ف "اسد

 ناو ملا لاقو لاَ ووقدتاكهاس دشن اورو رااةديدش

 . 00 و واد ياهل هس و

 رك ريسو حو زفيه 35 يشكو

 كّدهلابكو أ لاق 37 را ملاواديدش مشرف خ رلات ب

 ١ لتجار 5 اهناك تامل علال اهو

 0 نموهامنا هلل ءفالو هيبتا اعلالثم كاش هن و تابظلا علصلب اع حاصلا ىفو

 _ د ةكومتلا وقاقاملا لوبا و عارك نع خبل لبيت تراغلاو لغاكتلا با

 راععلا تكبسلوقت و بذكَلاك ”هلمتىأ أ ةواهاو بسن 1 ا لا .رداونلا ىو كوهستدقو

 ىذعالا ل ديدات عفلانهأنا رم نك كملف هنقكم

 فيطقتلاَل- ناوح :رالاو زم رع 5 الابن كمسيلاسبنفنَح و

 لاوسملا او لاول, نأ“: لو 1 (لون) لهاته نشا نك تالي نوي اخارأ

 عاقرلا نى دعلات 10 وديدوعلابهك ةلابسو كندا والك حلا :للمو



 054 (كينس) فاكلاف رح « نيسلالصق

 - 00 4 3 هه # ود 05 07

 ةناقلا لمسلاو .لةنآ لا ثدنلا لعأ ضوهلئقو فعلا كسلا وشو نلا عليو لورا
 سراويل لي وطدعيءىث لكن م ١

 الابن :رثم كسلا لاوط 3-3 8 ءىي حان مئات
5 

 نر لو عبسسلا تاكا برم هد هاعدفلوش ناكدناء عما ناؤشرت لعن ءثدديلاىفو

 باو كدهذع هللا ىذر “لل ءلوقو ةماعلا لوقىفّتا و> داو تاكوعسملا ىهو عسا تاجا

51 - 

 ثدد>-ىقءاجو م ةعوذ ص ىأةكو هسمءاعسسل او فقسلا ىنعععضاومىفءىجي كوسلاو

 تاوهسلا تاكومسالاف َتاَوَحْدَملاٍبِرَو عسبسسلا تاكومسملايرانمهللااضي هنع هنت ىضر ىلع 5 ةو- َتح ا ومد < 2
 9 حا صوم 8 5 1 اا 2 همه 0 هم

 هللا ل_-عءو لو. ناك هنا هنع هللا ىذر ىل-عن ءىورو نوضرالاتاو>دملاو عبسملا

 3 راب 79 2 و7

 لوول 1 عضترملا ىلاعلا ماسلا وعفترااكو هس رئلان بة را
 وه يول هم

 7 ”ٌمانو داس مانوش عت ور ومذهب كس «*ةبورلاق كسلا لد وط

 و © مان سوح

 ءاكيلاو ةحردلاف دءصا ىأأ زا ا لا , ودع داكوعم كسي عسو لاع عفت سه ََ

/ 2 

 كوسءامملا ١ قنوكي مكحا فوءابملا ةدغ ؟نمدوع لامس ودضرألا ساس سال

 ةمرلاوذلاك تيبلاهبأ||
 8 يي م مص 5« 5

 بضل مهن رشف )ناش 5 ريع 8 اممهيلجرنأك

 نبا (ننس) نبك اهسمن ه3 لدبثا. .ةموداسلاب نبت حاملا نقال نارام

 (كبنم) ةقوهو ىارعالا نب ,اربغل كسلا عمسأل ىرهزالا اقناع فار ءالا

 4 0 و س95 وو و

 ردع هنعهللا ىذرةريرد نأ ث يدح فو كيان دقو انور فرامل يح

 ع
 يا 25

 نم هلصأو ماذ لح لاه كيس كاذامولسيق ضرالا ن بنس كار اا

 5و

 نأ هرث هناثددملا قو هراح نقر هلغ فك: دسلاباهيلا نور مالا ضرالاه شقر السا جابوس

 لاما اطيق لد وطلار ة-لارفاس ندرك هناك اهفار اطأ ىأض رالا ل اسس فقر راع

 موو
 ةدعاسلاو ودعلا نمبرضدسلاو هلعن فرط سددهتلا قو هتيلح فرط فيسلا كدسو

 2 5 3 2غ حج و

 هيوراتتصيةي وجت

 895 س 0 هر ع 02

 دك رو بوهللازاوجأب ىدصت #3 بنو رس ني دعت للتو

114 

 هالو دع ىلعىأ نالفك سس ىلع دل ذناكلاق هاو :] نو مادتي مسح دتسلاو

 رفعي نيدوسالا لاق امتع ,ءامسلا كنس اناصأوا هلأ و ا ظ

 (رمشع أ برعلاناسا - ؛5)

 اذ-ك ةئمللا حامحما هلوق
 ىفىذلاو ماللا لصالاف

 لاقءابلاب ةشيلا سوماقتلا
 بايعلا قادكعوههسراش
 يدعم ما

5 



 0 7< 000 تم كالوت كسب 2 لا را يا

  (كمض) *  قالا فرح « نيسلالص١ٌ 2-22 مم

 هب نب طا ىذلا لدا ةكلسلاو امهمفاهاخ داك. ا ًاواهكلسبامهوحنوءاةسلاو بكس ىف

 1و ةناتقا 3 قذر اطلا كل ثكاو مامات ام 32 أو كالس عجب للا

 8ع

 لوقدشل و 22 "مده ىلع ههجوئاقلت 0 ءاطلا“ ع نول

 -2وس هس ةووهر 72و

 لبان لعمال 7 د »7 ا همم معطل سدقلاّى سها

 الي

 ظ :١ || اغاو ةعرسلا شالا ىلاًةسشيرلا عفدي عهبمشو نعطلا ةعرس هفصولاق نيم اك ر؟ىورو
1 3 

 0 د ارهشللا حلل قالو اًراح لمعتسف قرط لدراذا*ا ارغلا نال ةغلناو ةعرسسلا ىف ملا حباتحي

 ثاك نمسهذ لاك 0 2 نءىورو بناج ىف ىتااةحبوأ كتاوههجوتاقلت

 مو و

 ف ا وادع أ ًارلالاقن تيكسلا نا واكو ىلس نعي مالكلا اذه نس
 هماودم < ه9 و979 ه2

 ةرازدع نب سدق لوقو ةدد اودّش رطىلء ىك 1 مه ىعأو ميم تاسع د

 داتا فن دكا سل #* او اقاوم ما مل

 د خو

 لدقو اطَقلاخ رفُذلدلاو نردد ]مل حرو اهيفعزانتالدب وقدعز ءدارأ

 + 4 هرم
0 

 : ةناكلسو و اس ئنالاوتادرصودصل كم 0 ههفجو للحرف

 0 كللنل هامل كاش ارثكتل لاو * ع اسردكلا هيل ه رعاشلال اه هلءلقةرخالا

 لاقو اا ستاك لاف تاهل دوهو ىدعسلا كدلوهو لجر ما

 و_وع ه ىودو ع دومو جو

 تناقلا هل نمىَةمأل وهلا ىلع #3 مكن لان ىلم !تاطخل ىدسالان ارو 5

 2 سس 20

 كوسا 20 ل م هال اوءاملا لحن 3 توا ليسا (3-)

 ىد١
 ولا لاسقبواكوام سا وجم كِلَفلا و رب نمءامسلا فيري

 1 ْ ترذهتلا كونعملا ةائذلا دلما كاملا و عفت راق مر يا

 ئ ١ ا شخ . لاول رعالا : املا امهدحأ نان امج ناك اعتلا أو اهُقسو أاطئاح ٌتكعسام لامسلاو

 1 وهو رم-ةلا لزندب ل ءالا رهقلا زر ما ءذلا ددخألا الحرام ما لاقت 4 رلا :لامتلا

 |١ هنالزغأ ىفملاقيو هعم عرال ىذلا لرعآلاكتكاوكلا نمهي دين نبء وشال هناللز أ ىعن ّئ

 / |١ ثيدحفو لاننا ندوه سلو عارلاو اهتملزع وهو دربالو عبر همايأ نوكيال ماطاذا

 1 1 ف و رعم مد كاملا ةعك رب وأف نويثلا عولطاندد فقلاقف كاملا اروهاذافر طن هنا ًارعنا

5 َنملزعلاولامهَتلاةهل وهما عار .ءأر خارشاك اهسامهو
 . ٍْ | ءاونألا ب 1 1

 ]| ني سدنف نوكي رجلا عم لزعالا كلان هثتلا عولطو نازمملا جرب ىفامهو ٍبوُدْا ةهجىلاوهو



 م (كلس) ٍفاكلا فرح .* نياالصنف

 يلاقي اقيقر ءامراكس لب كسو كدمات هذ لكيلا ا

 و
 3و ء ماس ص

 وأهل نم ىبياَمرذاسجسم دا ليو 0 ديم ااطرعت 000

 توةعيلافو 7 نرد اقم دفق نيه امزح اهو 0 نوماس ورع

 20 وج هسح اند نافل دي ام اليو لدم هنأمعز زوهشطبتالا ذا ٌعتو نط ىلا

 هلالبافصي ىارلا لاكي رق مساءاكسو طئاغلا نمد« ىجتامقراذا اكس

 لوى ءاكسب ى شه تحربالو * طدار جيم ىلا كراهدرالف 3

 لا نم كاك اوك ساكسلاو نيل لابثأن مش ري فهلا ةكسكشلاو |

 ا لاو نبك اك كاوهو نولا نم ”هلبقونأك اكسس او لجرلا كلذ مهولأ

 ىف ىرع_ثالا غينومولاا 00 ريشا هو دسعوبأ كر 9( 1 مهلا

 للقن تو زءدقو ةيسشد>ةظذا ىو ركسبةرذلا ن نَموُظو ةيشدملا ارجوه ةكر 0 ءلاثيدحا

 ند زتلأسف كلاملاق اهنع ىبهنو اهيفرتخال لاقفءارعبغلا ن ءلتسم وللا مرا

 دس روما نم ووعا رلانوكسو فاكلاو نيل | ذي هكر كسلا بلاي ارزا ْ

 ريغ هكباسواك وأسواك ل سكس: تاكملا كأسو اكفرط كسر دن لوا (ك-) ةرذلا

 ده | علب رن فانمد علاق هملع 2 همقو ةايادكتلسأ وأ هو

 ادع امنا الس < ةَدئاَتقفم ةركلم ذاق

 8ودمءو

 ديعتاهاو همك مت ىلع 3 مودل اووي رطلا وغم هو |

| 

0 

 نالّعلا ني ةدعاس لاهو | :

 ١ ١ْ

 ريهز لوقهنفولخدؤهفهتلخدأ اى تال داي علاق وخل تقشسد سم عئابشال اوأ

 و سومه م وود
 تاق لاو انذاك عرب دصقأو 3 0 هللارمعلا 20

1 

1 

 بدضع ايف "اوك دو #2 درعا وزار تنكو ديزني عد ءلاقو | |

 وو وج 0

 ُكانبقاو لي ع ت1 ل .ةو ني مرحلا بولقىف ها اسك ذكري زعلا لب زمملا فو | ا
 1 اي جسرا ويس ا سل يعج سراح

 ززغلالب زعلا فو مقتدر عيون فاسد ءتيدشل ًاواهيفمها دي ىآْمهسفرافكلا | 0 ا

 ١

 لاسةءضرالا ىف عجبا 1 ضرالا فغسب نا .هكلسف ءامءامسلا نملزنأ هللا نأرتملأ | | ا

 ا آس اوناكملاف هتك لس هبات أ ع نءدسءوأ ها طا اف طش ل
- 

0 

 كلسو 0  نوصرللا كرس لس ل ل هل ا دداو ىنعع



 ا ا ا ام ل ام طلو وال ا وما يراوح اد ا ا ا

 (نكل) تاكا فرت « نيدازسف م
 اال

 هذي لاوحالا مغتدنءلذلا 0 يس 8-5 نم عرازملاو

 دقو رقبلا بان ذى لذااو لمفنا ىضاونفزعلا رخ الاكسل قماوق ديل اذه ٠ نمسورقو

 دك مدو وىءسو»

 نس من5 <

 مسعمخج

 س اس 89+

 5 : قاس ليه ننا تأ [زامطا دي قا راسل اك اراب وذو ردك اجا ىفَو

 ساملا

 | ضرالا هت رت ىذا نالها ةكسلاو فات ناعم الث ثم داع ثالثف دكسلا ثركذ 8

 ظ 21111111 هبط :وهلاّق :عبظلام .و كسلا ل ارعالان ا

 || ةرهشوةرونأم كس لالا فيرونا ثيدخاةنمو دامو وطنا مفقط_هلارط تااتكسلاو

 ا | ةروأملا كلا لبق و لع رك# :رومأملاو لذفلا : نتف ةرونماةروُمآم

 اكشن تءمءامنا ل :قو ناك :لامكسلاو لخلل نم ةفط دقلة لا رطلاىه

 : َر اةرواملا كسلا ف بهدي ىنمضالا ناك ةفتحو أل اقو لل! قئارطك اي دردلا فانطمال

 ئ اذه عمو ةثورحا ضرالا : نادت زل نازخلا كان سيلا جوي نلاىلا

 1 ا | اهيفر ودلا فافطال كلذبت يدع قا را نمعسو أكو غالو زلال لاب الا

 ْ ل ا ل نكس تبع :د ىوثسلا ب 0 8-5 نمتكتلا هسشتلا لع

 ضظذأ11111110101101111111ا#ا ا + 21710500 5

 || ' ا اوةيدا راقت رزه - ع ص 1000 أ

 نيد ىأهتكس مالا كردأو  فارعالا نبا نع معلا نانكلا, لاقت و كلفت نما دع اواعم
 ا 2 و 7 قا

 |ءاهتنلا نانتأق اليالىذلا لءقو ضرالا نباتا نإ اولادك اكسلاوكاكسلاو حوللاوهناكما

 ْ ظ تالاف 0 شمال ءاهملا قى كاسل كلذ أل مولوقءنمد

 ظ 0 و يلباذكلا سلا ةلاكسألا لاكلا فم دم هيفاوحتن ميقا ىلع امش
 077000007 ذأ 1

 ذك كسلا عجب كئاكسلا ءاوهلائاكسو ا الا وق ,دللل لف لوط يس نو رالاو

 3 ْ اا اة يكس كَل اوءانبلا, ند مق ا ةاولافة كتاوت تندمج

 1 ا ” لادا ادخارؤاثِزالوهتأ أر ىذه ىذلا وشو هنأ اردتم لاج رلاَن مدكاكسلاو
 ٠

 1 |ثيدحفو فرعا واسم نمت كبس نظا| نم ترش لوا اكس عملو

 1 || نسيغيافاشيفر رغم ب .طوش ما رعالادسنعسيقلاَكلا انهار هداك لسا 7

 بلا م اا ل لا ا اا

 ١ 1 قا اكس مهوب اونرتشو للان مقص ظلاةقبر طل اك . هق حج وعالا قسم ىأَكَ



 ددنأ ولن ىهفإلاتقاضاذ ىمدالا داك يكول ولاكساهءجبو

0 1 1 0 
 يارا قد ظفاهط مكحأى ملأ ىو مساس اوزنفغ ار لا 2 بيل لاه 2 3#

 نعاوافنس ا ىلااهالع أ نط ةقيضلا را مضلايكسلا و ىلعاو بارما وتس رلا نم
 م2 م9

 همانذو اولا ى أ د 008 را هقضاتو.كتعلار ور غمار كلا اوددز ىأ

 ريع فصي حامرطلا لاك تغلا اذا ٌصايرلا تكس يهصالا

 < تاع مص

 ضأن رلا يب يب

 ىشعالا لاف زامدملا كس ودلال ارمودسخلا نمل تاكو ال ا

 ٌقتيفِبابلا ف كسل كد #2 اهل تر هراجن مديال و

 داد1ا ليقو رمل سلا ديربلا ل. ةوراش دلالية ورام كاوهر,ةورسكلا سلا ىووو

 ةفوكتلاريسنمىل ع سان ان هيام نشل ىلع د_-قو ككل قوباوبلا لدقو

 ةذو< و

 ' ةمصلا نيديردلاقو ةودثلاوهونبثلاءىوربو ديدحلا ريماس عرش غىأ لوك وغوهو

 تاسعامسا
 و »5 سم < 5و 2 ومس

 دوال هناا كو ماا 5 ةكىلاالا ىد الءاَضم اع :ردفصا |

 9و و مهو

 ةقضءاكسو كل عزدو احا ةقيضلا عرتلا كلا اكسو ءلوكس عج وودلاروتفملاو ا

 ىلا نع ثيدهلاق و ةسوعنملا ىهوومهاردا هيلع برشباهيلع بتك د يد ةكسلاو قلحلا ا

 ا نان دل ةكتلابدارأ ضب نمالا مست هر "اذا نيسملا كس ترس نع ى دي 1 .طعدللا ىلص 0

 لي فشلا ياش حلا ةديدحلابعبطملال سام مدسحاو لكم جم ند ب ورضملا مهردلاو

 اعرداعصد د سدقأ و هه الا يضاف درعلا ل دنع راهم

03 2 28 

 درملاك ىطل فلكس "5 ةَئوْصوَمْل سلا ةدودسمو

 هلوق ىلع فوطءمهنال بوصنمةدو دشمو هلوق

 مم عا م و سمه ع 1

 دورملاو ةمهاداوس #3 ةباتوبرعلا تدعو
- 27 

 هللا لتومسلع هللا لص ئنلانأثيدالافو ناسا

 ه6
 هَمْولاو سلا ىفو ضرالا مث رع ىااةديدتللا ثيدحلا اذهىف ةكسلاو اولدالا موقراذ

 نبا ةلاوتيو رحاهمالاغحش .ثأةهارتاولذالا موقرا دل دتالاجا لنوةهملعهنتا ىلص ىنلا لافاسغاو

 نوةليف * ىنلالامنم مهمزاياعاوماوط كل ذاواعفاذا ماو ضف او ةعارزلابودعاا ةدها نع 0

 عابسخلا بام ءانةادام ماسلا لعل عد قو تامازلالا نمالذو جاردلا لان مانع ا



 (ككس) ١ ١ فاكلا فرتتا» نيل لصف 0

 اشتكت اهقوصاو اهرمصقل.قو اهفارشإ ل فو سأر لاب اهق ولون ذالارغ ص <دل!لسقوأأ

 مهريغو نمد الا ىف كل ذتوكيمعصلا هب ينص ا وجامصلا قمض وثذالا فوقرغص هوه ل بقو

 حا الاكس اوراس ل سنقو

 كسالادورسألا ريع هطول * كابن سباك 31

 لاقي ئارعالا نبا املا كلذكو كسا ماعتلاو سنملا ةدارا لفيقرفآو ثنغا ريلا نعي أ

 دشنأو مم انكشلا لصأ ماهل نذ :؟الهنالءاكسو امن ذرصقللادحةاطقلل
 وممو -و«< ه9 7: س 0س هوو .©'ء

 هبل للا زعل فاما 0 ا ريد مءارج

-2 1 2 

 00 لاوماعّتلا ثم 6 دسوقي هلوقو

 0 ا ما
 1 نع سام سوو ا 0 لل 7

 هاما <

 كانرتم ليكمل دكة سما لن يماَسفف كاملا هدي نكميال ب رتتشلاب

 | لاو .تذالابغصلةكاكس ل بداف) ارعالا نا ىكدو ةريغص ى أ ءاكسدذأو لخدامىأمالكلا

 فارعالان باد ثنن ينذالاريغصل اًةكاكس لاو هدسئبا كسا ف ورعملاو

 و «ةاصصا

 خاف دس لنك اكس #3 جماولاةرلارل برا

 تناك ناو ثذأاهأ ىتلاءان مثلا اهل تقال ىلا هاك تلاقدل 5 لكو ضيم اكس لكلاب و

 ا نينذالاٍ طم ىأك تأ ىَدح مهنأثيدحلا و «نَرتش ذاب لاقيوةقوقشم

 كاب اا يحوم ديلا ًامعماسم تكتم اوامهعوطقم

 ا

 لس "| ىبوعديول ىف هلاب 23 مهل اتمام

 هياعدقا سم ىلا تعمسن 7 لنا انكتسالاقو هنلذأ ىلعدي يي راهبط ا بلطف ْ

 ٍإ 76 ينل اني تان ةلاكتنالاو انتمحف هذلابيهذلا لوقي لدن

 ” ءور سد او 9 سب دل " سو

 لبقو قرا هدم ىأ. للا نْعَدَنْم قرف سقوط د افةدس لدشأَف

 فارعالاْنادسنأ ااهرح .[ىلا اهلو 1نمرفحلا ةقضلا

 - 9 8 ص ا م 9س س و 8 4 6

 ىك ذملا لرولاه مف نسأب ' ه كسسلق نم ىشخا اذام
 - - قي

 اهعجو

 1 نا ا دعو اعيوننش و وب ا ل ا فيل نامي ظل جا نيس

 د بلا ً 05 7
4 2 

 , ار

 ن2 - 1 هل ”ةنتدوس 7 ةرسإعا دوي يحج تكول ية
 0 دف سوي مرتب



 مك6 0 (ككس) اكلنا فرح « نيلالسف 0

 قدقدلا نمل سامى أ كئامسوقئالا_طباحرلاُنأ 3 تشو رع نا ثيدح فو لامس | ١

 لع نعنتتلب (كع“) ع اننا قارا ومس اونو هىراوملا ىنميدصلا ذا

 8 مو

 اككنمشم ءاهفلاوع 4 ع رش ثد لح ىفو اديعالا لمعت سد الدب ودسلاهداوسلاديد شلاش .

 وم 5و 5

 ىأذك لنوودمم هرعس و هلك نماعلنم 1 و 58 هقلط تيت ااذل لدللا ككمصملا و

 متبل : ءاسملا | ده ىلع اظفللا! ده ىر ًاوددمس نتا لاك دوسأ نلوم و دأ سلادبدش

 م05 3

 5 3 وهج ةضش ى نهكصصأ 5 لاق رغشلا ىفالا

 3 وه اوس ه دعدوءو

 ”لوُكض لالا بي شيدقو 23 لون بابّشللو تكودمماو

 ى هع هو

 كنق نم لامع ةملاكذ سمو ىر هزالا لاك لركتعو لوفوكس دوس ىلارعالا نبا لاق

 ريثالانبالاف ىنوةصمالاكوأ ىنوكحمام تماذا قرا ثندح فو رطأ ىألبللا ككدصلاو

 ادهل_صأاىرهزالا ةانععوش دوءاهلا وكما مسفر و قيما » :وةباو رقءاحادكه

 هيللدس 39 لاعفالا نمهمشأامكلذكو فاكو نو ةدا زباساهراص الث ف رالا

 ا طلاب علوا كدا همزلٌئل بينو ل دصوهاك د نظواةؤعيرداكلا

 ةلهاكل اق هس ىلع : رجلا ى 72

 و8 م

 اما رمال واكد ساب 3-5 ىارأدقوحادقلا تْعْروو

 دس

 علا دس لح رو لمعلا نيديلا فيش ل دس لد :رو هيو رشملاحّدقلا دوج '

 اذااكيدست ةرقلا لال نالف كن وقياسا ارعأت عمموى ءرهزالال اق 0 رس ق مفر هيأ عط

 اد مج ني

 فن نم“ اطباو ىثملاةءادرةكورسسلا 6 ارمش) تكدس ىف لطي قوق اهطمي ن1

 كرات تيكا ةوقدسعي هتديفعضاذا لخرلا كل رس نارعالا نبا ءلورسدقو'ا.عاوأ اوأ |||

 بليتتسلا عنصر“ ءابعاو فك 5005

 هقاركو هبص كيو لوف اوفسموهف اكس كل غسيل وعمدلاو مدلا َكسو مالكلارثيو مدلا

 دقو علام لكداءارحالاو قا ارالا قس اههامتاوكسغ سين[ ثا دسطا و صخب مدلل هنأ كو

 َكاةَسو مالكسلا ىلع رداقلاوهو حاشسلا كاقَسلاو مالكملل دقات لاقسزلل ودق!

 اهلك كاك خبل نلاقس بر طخو مالكلار راك دسم نها كسب مالك |

 لاق سلا فة القال ا فقام دكملاو نادك ّل 1 ومالك الاس لج رو عاركن ع
 0-52 قص

 مهصلا ليتل كك حومانلاوةشئاخلاو لوقسلاس ةنلاءامسأن مو هوستو هوك 1
_ 



 هبأب لا بهذلا كل. هلوق

 سوماقلا ىفاكرصنو برض

 لدا ان ناسف سوحؤم ا نينا مي نا سم1 نو ولاا ا اول ا نيل ل

 فاكلاف رح + .نيسااوىازلا لصف

 ١ 7 1 1 مومو ورسص < 5 'ء 5

 1 هتاذهلاقذ ةءاص اواولا نا ىلع ل دءاده ءاكوزأل اوزب كاز بئارغلا هيأك نمش را |ذه تقع

 نموقلاك ومع دش بلعُت ىحدقتاقفةدئازنزكتالفو ثح ةفءاضمنونلاو طفالاريغ نم ىئعملا

 | كرورلاامأوَكَترلصفن «نامزلا الكر دبل لون زغب اضيأاذ هولاف فيعضا ذهل اقف مت
 كرر نم هقاقتشسا اذه ىلع وكيف كول بابن موظ د وه رو نأ همق ىلعو 0 ل وقمدقت دقو

 1 ءو دس

 ريصيهنال ةرّركم ىازلاو الص ؟ال ا ا نا ل هك ؟دح ىلع

 حلا اوناكم 9 نمنيعل او ءافلا تفعاضتام نددٍبأب نم هنافاضأ و ريسطت هل سلام اًزهوالت ف

 باي دوم م

 سفن عر ركاب ة-عرأىل ١ع در .دءدازامف ا ايل | الود ازنونلاو لهْنوُف هنأت دثذ

 نك لد كلر عشر ىلع ى .الوقو ةلوق ىلع ةعيرالا تادف و الص انروكس الاهنالةدن ارواولاو

 7 رلادمكشَز رو نب ردح ند س ةلاوهو كهسلالثم كشرلا (كعن) كرزلعصافى :رهوملا

 || كَ ف براقثللا طا وهو انايفلا قذف كولا و ذل لعأنيدلاو هتك سك كه

 01 هو هدءد وةسادمدةو د #س هس يور و مس

 نيب حرذو لاو هيبكشم لرحاناكوزو كور لوري هنيسم ف نيود جالب

 م م 7 < ع

 بار اروح ٌروةبساف كوزف 5 ىعمن همال 1ث يلع اثوحا لاك هلحر

 دج اووخ .و راقت كيم و مدلاوك و و رئاوهو لات اورتضتاناكوزواكور كور كازو
 و و-

 لمق نمنوكو اونا امواوك اذ 3 اردخ نود منِخالاجَرَتأ ار

 1 ْ هن داعال ة حاس الف كنز كورلا ىف هريسعو تنكسلا نبال وقن مهريغو ىربْناهرك داممل:دقو

 / و 5 ء- 9 همام 7 5 و - وو سس

 | لتعتمنا ىلع لدي لو لات يللا عا هر هنا لقو هننسمف دلو نيمبالربصقلا كورلا

 مارح ىال ىردنلادشنا او يب *خيت ىشدوهو تك ًادقو ةكزوماهتبأ ارءار هاا لاف

 ه 0< هم ساو 9و يان دادع

 وطمس الدالا اذا ع مدا م لوا

 ةرهذنال و طغنال هلأن 1 .ثا لصاومورا تسئل ءايعسالا كورت اتيكسلانبا

 هديشمف كاما ريصقلا و 9 وتشماذا اهدنح واهيل تك ل 10 د كرو د

 ا َرْدبَر كار ك1 ل ءئوفؤوه جن الاق هن را نوعا

 نال

 ا نمدوكو ةضفلاو نهذلا كس 0 قه 2 :هلمهملانيسلا لصف ]) 98

 ا 5 0و

 ْ 1 كالا الا كيسنادقو هئمتم وذل ةعطقلا هكيدسلاو لاقي 4ع :رذأو هن وددكسسو كيس

 عمباوةبسق شا ناك يد - نه مد بادي ةعصق ار يقذلان يا ديت

 دس

 السنائك 

 م تعا ني وش ومع يس ا و د اا تيكن ع دعب

. 5 , 5 5 2 - : 5 

 ديس

1 

 د يو وع <



 مين كرار و نا تل ا لا اش بل وو 7 لأ م تدل نير تفر خرب كلا  سوايؤ فؤاد ا 1 يفد م ا 1
 2 1 ١ 7 ا 00 2 ل

 معا 2 (كبل)  فاكلاقرخ + ىازلالضف ظ :
 1 م ووو وود ووسع كرد وسم ٠

 0-5 ع 2 8

 هلك هذ :وهىلقو هسنموه»لتقو رئاطلا ند لصأ ىحزلا او ىكمزلا وضع قد طعن؟ ثكلالاخدا

 0-5 0 ع رس ل 1 1
 كامْراَدقو بضغلا عيرسلا ةكمزلاو ىكمز صقادا هسفن بندلا ىعنثيللا لافو ردق ودع

 م 2 1 10 2
 ءوشلا كانو هئطنوا بضغلا عب رسناكن ابضغلا كمْرملاليقو هبضغدتشا اذا كمين الف

 مد زير ضاع 5 ع . آي 5 6 و 2 , 3 2 1

 د_:كلا نمناكنزلا (كن) اهت المادااهتحمر وهب رقلا تكمز ىارعالا نبا لاضافة

 كيو واهات دئاز امهودّدَكلا ىلءأىف ناتيانامهال_صأواهفرط نءفار امالااتجران اتسع 0

 هسفن عفارلا هَتيْشمف لاتؤلاو م ىنا ارعالا نسا لاهو هنيشمف 1 كلارتصقلا لاجرلا 7

 دشنأو كلدهدنعس دلوا راو قا رلاهمقطعف ةرطاملااهردةقوف

 ىريبدلاروظم لاك وهامرمصتتلا ىلا اطلع ناك اذاكر لس ودا انوجاعلا "أ لا 4

 - و 1 ص لذ همدممامع دسدص

 ىطغمضل اعز ٌرفنا فك #* قرر كيوراهلسلَو
 م م و 0 هدو مس يل 8 < هك ماو دس هة2و ىع

 رع تاع صخلاو ىزئور و ىكدو زر ىورب وكدو زو 0 ىوربو اهحوزل- ىوربو

 فالّا ىلع اظافثلالا هذه ال ات دنلا اذه ىفىورب لك نيعلاو نيغااناضإأ أىطغبَصلاهىوربو
 وود ع 5 هم ى0 هود

 اولافامر وي مدلاريصقلا كيو زلاو ىرهو ما ركل اوةهبالاو وذ ىررنو رلى ارعالا نبا تااورلا

 ْ اهجوزئرتةأسهاتلاك“ كرولا
 هو - م م5 سال هج

 هنعأ قلكلاث عمب 2 كنوربالو 5 1 ولّثسأو

1 

 ءكلارلاَمُد دل يوتعب قرود ذيل عز ا ْ

 و ع 000

 بار القرد زلت 7 ىدمن 0 0

 د هدد

 اذا لوب كار نم مولا دب ازا لُمعفمدنع هنزوو ىربْنالاقريصقلاوهو كيو رفتنو ٍّ
<8 

 لدفال لور لصف قف ىره وهطاهرك ذي نأ عش ناك اذه ىلءذلاف هس َّ رح -و وطن راك

 هك نس

 لعمال قيل ةسعبرالا تاني الصأواولا نوكيالهنالٌدرَف هنز ونوكي تأز والو لاك كنذ ||

 ىلع نونلافلآأوكلثم اعوذ ىلع ىرخأ [ةعغل كرو مهلوق كلذ نم ةنائرمزملا لوقا ١1

 ةسغل كد 3 اك سلاسل اوقىَوشبو لءوفاذه ىلع بر نزوذ ةدئازواولاو لصأ اذه :

 لاق هعل رالا تانى ةدت ازدوكت الاجالةدئاز اولا لور ىلعوا ًلافر قع مزووةنلاث

 6 مد

 كو 2نع ”ىلءانأ تاس ى-ب نب الاقو لاق بكوك بابن موهواضاأ السوتوبل ونورا امثو ١

 رك ةدقديزايأ نافل تقولو هنزووةدئاز هلقؤاولات ا اهل انيق رخال لقب 8 :

 101010110111 يا
 (رسشع فأنا برعلا ناسل 0 غ1(



 اذك لرب لحرلا كر هلوق

 سوماقلا قو عراضملا

 ىل-ع اهرسكي طومصصم

 فعءاضملا مزاللا فس امقلا

 يكد هنأ

 اذ_كملام هاذا لزهلوق

 هكردتةساو لصالا طمضد

 ثيح هحراش س .وماقلا ىلع

 كلر ىلارعالا نبالاق لاك

 اذا ل وعمال امنيم لحرلا

 هيلا

 نت لا دم” نا رف ناواؤما ١ ةديسحل 7 - م 5745127 0 اا ا ا ا اي

  (كمز) فاكلافرح « ئازالسف 02
 سد 59 2 ىووع سو. س سوو 00

 ١ حار نهوض 3 امن“ ىببلا عزت نادعب ىيرتلهو

 حار ىشزك ريالا تكلم ابولو * فسوف تاذزمن امون اضيأهلوقو

 قيلاخ او كلَ ا ىثو ناحل كسلا ةقوأ راك درا ةكحسول> لا (ذاعن )

  [(كنن) كيم اسز معجبوا مشكلا وجل (كحن) ةدحاو للا روبل لاو

 دشن واح رلارادأ اذا نحاطل ااهملع بقي ئلاةيشللا 4 اوبر 39
 ا
5 
1 

 ا اعلاه تنعطذا كَ ارث اكو

 0 دم مرلاو لاك ميشلا» ريصقلا ع ءزالا (نع 2(

 قنابل ندا رم ولا نم * عقابو عزل هك لك ىلع
 لأ لبالا نم ءالركم لاو قلدلا ا 1 نا و ىواضلا وهل دقو ن ملا وهلدقو

 رعاشلا لاف كيكام ار عجباونيملا

 3 املا ىقلانمهمقلعاذا 5 ةعْنَصل نواعبناالثبك عر

 ١ هر طمرملا 5 )ا ملا( كك 0 اراها لونا كاتقلادشنأو اشيك 1

 0 كنب لات ره ةانكو هش 0 صماكيكَر واكل رو ند لح رلا

0 
 ا

0 

 منا ضهانلا 5 زلم 5 معلا ءاد رو ندع ناوي رت ن3 نو دينو رع نقدي ني ع ممل تورم فن يت ند د يعج

 ادسحلاكب هر عمدوطخ لج رلا برام: نادك ْز 3 ْرلا لبقو كرك دل: 3و روبضغتلا معو

 اعرمن وقنا برا نايك لا ىمدالا بار لا ىشم كولاوخارذلا ثمبك رلاور عونأ

 مور لام

 أ 17 ا اهنوزوتكذل ود 1 رديزولأ ةماجلاَتّكاَ 0 0 ا 0 قع 1 ْ

 ىدنالادتز صني رمل ل اوزهمل للا واهي ةةنخافلا
 اي ل

 لدم ىلعطر ىلا د 3 كَعْن مهو يرام انساتا

 ٌةقلاداهعق ني اك #3 ارو لمرلا بينك ثم

 2 كس تحدت را 3#

32 2 

 دقو هحالس ىأَتك زنالفذخ ا لاقيو ضمه نمفء«ضاذا كرو مرعاذا رفا ءالا نبا

 56 || معا ساس هيي ع ع الق ع

 ةلزو الَرم نالذو نابضغئأ دعم للصو دضم ل رذاوثلا فو هت دعدخ اذاكر

 م مل و

 للقميمدىأ كراك روك وهدد السفىأ هتكشو - زفوهوك سمو
 1 ألما (كن)



 ا رول اود وةسدتا : تسدلة فدع ضةكه »روق وهيفريدتال فمعض" هكهروةكهر لحر وافعصىأ :

 لاك ىشملا فل صامملا ءاخ رتسأ|||

 ب ل م ا 1 0 2 ا ريثالف هندي قاما اا 0

 ةيادلا 2 يبس وامها ىاأ الطص» 8 ١ ننحاشتملاثد دق 1 ةييشم 2

 ةرمهوةرودوةراهوءال شو "لهو ةكهر ضر ردا ونلا فواهتدهجوريسسلا اهيل تلجاذا ا

 رعاشلا لوقو بطلا: طاذدوس ئثوهو كارلا هنمو لاق كمرْلا ثدنأت'

 لاك اذا امأف لَم مرلا فيسمالار ستوك تاالاوهام ىف 0 ةفشحو اءاوراذك |||

 تفتح لاه ىلارعالانبا ردكم عج نهد لم رلانال ةيعرملاالالوةيالهنافنيتمدبكلمرلا ||

 ءامهصااو ىرزعةراوكلاو ىريسم“ارجلاو انهي قونلا نم“اكمرلا برعلا لبآن م ناكورتانتلا َ

 ةردك برشمل] :ىفوهودوسألب الا نمكمرألاو عرمأو رز و ري أو ىسيأ اهنا ب 2 ع

 ءلومسرملاو ناكمرلاو ردك ب رشم هذوفدو كمرألا ذأ ادعامو فوفذلا ونينذالادا اوسديدشوهو|| ٠

 نيململا نب ةهظعةعقودي تناك ولا موههنمو ماشلا ةمحانن عضومل ومر ىرهوملا ناعضوم || ٠

 فرعتال ىرهزالالاكو كارلا ىلا ةيسن هيكسر (كنإ) باطما يرعنمزفف مورلاوأ| ٠

 كر همفىرأ لاقي فعضلا ةكهزلا ونبي رج ني هاكر ريك( كهرإ) ا لا 31

 فرط نع امهفارط  ةحراخ ناَمَعُر سرفلا هم رلا ((نب َر ازاسستملت ناك اذاةكشو 1-3

 ىرهزالا لاف عارك ن نع ف حرك 0 نمد سبا ( كح )ل ٌّ 6 لال هل # ش

 ةبور لاك تت اذالَحَرو نعد الْئْدْخَر ظ 0

 كحلاو فارعالا نبا نع ماك ناكل( كرو ىعىنت ىأك حر وأ "ىلا داعذا مهلا ضعي ةناك 5 ا

 00 ةمعو 000 ل ا : !
 هاد تدعاادا كك حراو ل>رلا ف>راودض هناكاود_عاس ل بقواون ادن موقلا ل -ازتووندلا 13

 رثك ل ]وقيم 3 امعأ ىأ هريغي كسر ىره وحلا 1

 نت وتلا اوت ل ا ا اا و

 مز4 2 (كحز) ١ . فاكلافرس « ئازلوءارلالصن

 مد هو
 اًعرلا َكمرلا تفيسألاري د ني اقعنم م

 ه7 م, د هد

 من5 س - هم

 2س د ءاسو

 ذلاهترأ ىف ىتشملازهتتماه « اص لوكر حن متي

 آ[| هس رس رك سو ع دى سا دوس 0

 هددع ٍ عا نع ىحتكت تالا ولك دكا ىلع أى ةشئمامهل وصأ ودتكلا

 تتمتع

 و صصص كو
 ادق ىجوأ للا فيطق تح كَسرو اهيفداعذا هناك

 دالادلا يمد



 ش ”(كعر) فاكلاف رح 2 ءارلالصف "14

 هتززتاهفىو رو« اك كعمَذح تر ز ناو ملام ىر ادرك ذرجرلااذهو ككعةجرتف

 ةقتسنإا هزار ردنا فدالا معز وهامككر و قنعلا قدّيلاو بلصل هلا لاقو اضبأ
 لاق ن:-ءاكرلامف 11 / ةيفاقلا

 ٌككَرو أدم لس قرشا 7 مدع ومتااولات او ركع

 ناكدق ىل, لاف ٌكَكَر رواد: هلوق اوقن هدكر رنغاسا .ارغا تلات رس نافز وةرو ريض ف رعضتاارهظا

 ةكملا (كس) معأدقاو نيجاف ؟رومز اذاكر رك فارعالا نبا ءارهل لاق ءامكل انه

 : : لا 0 0 0 نال الا

 ّْ كَ ادرك شد رافض را كافي عالو مد اعمال 35 نَا تالاذ زبيد

 هدد

 انارة يسيانلب لأ رد ؤاتزالارم النا

 : 9ة.هو

 حربمال اكملا ىف ميقملامملارسكب 0 هدا هسقماقأ اذادكمو ناكملاكمَدو
 1 ا

 هكمرأو هنءاق أ كومز كمر ناكملا,ك مر دوهملا هم ضعنديصخو دوهجتريغوأ ناك ادوهجت

 كرو اهيعاراهكمرأوهءلع تفاعقاهلم ىلشاوءاملا ىلع تس اكومر 0 قهراغ

 هيعي ىذا ارسكلاَما اانا. شنتسولا ذنوبي نب واكو مر هر ماعطلا ف

 دوسأ ئثىلعأ ؟مكلاودما رئاو كلما رلاودذمس نبا بيطلاىفري اراضر يموخو كما اسانلا

 ا لافاكس لعصق كسملاب طاع 0

 كما رامي دق و #* ىلع لصتلا كلنا

 ا ظ ليقوتقررلانزداكتا لو داوسى ةق 000 .رلا نول كَم لاق اهب قمض“ اما مارا ريغ
 1 اهلخدي ىحروعبلا هك تدتشااذا ىهصالا عارك نعدا رتاونف ركل .الاناولأق ةكمزلا

 رعاشلا لات هنأ اوهفداوسُهي راع  طااخ ن وللكو كم رلا كا فدا وس

 0 ةأرملل كاذريعتسااعرو مر ًاوهواك اكمرا رعبلا كمر ادقو هاكمرألارابغلا باتيصليخلا و#

 |١" تاهمث ءالؤه ةيساكروأ ةمسو ءاضسب ثلاق ليلا بح لان ٌئانأرمالل_.ةبلثلاف
 ! اوراس ددحفو اك 'راقءزألججلايلبالا نان ما :اوىرهوملا لاحزلا ظ

 1 ًاوهريثالا نبا لاق. ءاكمرلاءايلعلا ضرالا مسا ثيدحلا ىفو ةرو دك هنول ف ىذااو م َكمزأ ل ىلع



 مضل  (ةكز)  فاكلاؤرح «. ءارازسف

 و لسلقلا رطملا ا و رلاو ا وهتك ٌرلاءالولا ضغس هلا

 غنتطلا م ُشَرلار املا لوأ فار ءالانبالاقو .ش ,مرلا قوةوهىل قوت رعضرطمبيذسمتلا
 لاق كئاكررعا ثلا هعجو وةلاكرو هلك رآعجلاو رسكلاب كلا م معلا

 كنك لا باهذلاَتارَدنْشَ رت + امد رار ىفَن حسو

 37 00 ارو ةباحتلات كى 94 رلإ تءايىأءامسلا تأ رادسقو ل ارلاكرطملا نمةكيك َرلاو

 ل راب را فال رأ ةماعلا ءال لبق يلارعالا نبا ةكيكر وال
 تارا ىناعللال-.لقلاوغو ني 5 كراردصممك اكرلاثيللا فيعضلا را الاو لاقي

 الا راطمالان م لاك رااهباصً اذان مه دعا مسيلف لعشر ةكرج فلولا

 || ف.عضالارطمهمصيم لر ضرأ لاشي ال يلقالا رطع ل ىذلافف :وعسملا ناكمملا دل رلال مهنا

 أ لكو رمثلاه لدلقالا تمارا ول راهباصأةكيكر 1 يقم سرا ل ررطمو

 ظ نم ةلرنينح موب مهباص نيل نا ثيذ_حلا فو كيكروهفعوتبنوهام نم قيقد يلقى
 ألا هدشنأ لوقو للقلقعلا كل .؟رولل عل ككل 1 وفيما يلا ريسكلاي وهز

 ظ قات ليلقلاَكيِرش وّدلا ه ىناسسي ف يعشلا 3 ارلالمجدقو . تارعالانبا

 || لعهذعذر ل اا كرو قف يغ كلذك انآ تضخ للا * يش ع كانأاذاهنا هانعم

 ظ ةيؤرلوق هنموهتحر اماذا ضغب ىلعمسعئ ثلا تكسك كرو ضعن

 ظ تارسالاواندنعاهنموحدلاف د ارو تباسي مانت

 ا براي دلودو لع ءكراةمصثل ملا ف مل وقو ناين دزه ةريكلا أراك 7 كرا

 ان يلدا رز زلارو وعدقثلوك ص ءانتسو تاجاهسا قكئبعيالز [برض اسر
 أ تكَكَرلوقنكىشل ناسنالا كمارإإ لرلاو تةطنهءامك اكو كتوص ك.لعّدرت اهناكل با نه

 ١ واهاباهمزلأ ءهقانعأى لالغتالا ةرواكر هكر هسقنءفرمالا اذه رو هقنع فقالا

 | 39 درا تفعل شا لاذا مو تس بك ككل ومهقانع؟قٌلالغالا

 ىأ 00 وهمس فرعنا اهزغ كك ول 0 وهفهدس ئثلا لروماباهتمزلأ اذا هقنعف
229 

 هرازافرط ليست نازهر كولر زان الر رت ىارعالا نبا لدتا بوقسولا زو و
 6م < 5 معو -

 اكر كلاهرادلا قهتيم دب مولع مدحت رز جنا ش دشنأو

 ىرهوملاهدمشنأ اذكولاه ٠ اوك عمدت هنرزإ « ةءاوزفو هرتضتلةباكخلر كافلاك



 0 00 100 77 ا ا و ا ىف بل ف 4 دارا ثا ال كارلا ىلا بتنا ا مح

 تك يد «* ارالسن 0

 م0 م0

 اك لفن اه درك دعبل اكدوراباسش دس ةيراج

 1 سو 9 هم 0 006-2 همه 9

 1 : 00 دو ص قل لابخأا لافو قاد اةيسسملا دما وداكدو رحال قو

 |١ تاعح نا لو صو ىرهزالا لاق ةنسس> ىأةكدو ص: هاو لدو ص لحرو نش امهالك

 ٍ لاف اريطتبرعلا مالكىف هلفرعأال ىناف ةسيلص ًاريسغمبملاتناكناولآوءفوهفةءلصأ ىلا
 هموسو س8 وم

 1 |ةلدورمليقو ليقثمعللا ريك دو هدوعواسيبتصاب رعدار ا اموءانم-الا ىف دره ءاحدقو

ذاواعبجبلادلاو بما م ءلدوموهامنا كار هاا ارك لاق لادلا عب
 0 ظ ناك كلذك ناك ا

 1 |ل لاقي ناكل جر مسا بيذهتلا فو باسملاراملاءناك لج رم كش رلا (نذ 2( ايعابر

 | لاه ةضيرفباسح نعل دساذا ىرضملا نسسحلا ناكو هنامز لهأ بس أن اكو كشر دي

 ا لاق ايقلمارأواب رغد رلاىردأامىرهزالا لاق ب باسات رلادب بني ىلعو ماهسلا ناب نب اننلع

 ئ قد نوفا لاقامهتوامهتنتنيعالضزأ(كضر) هل هَإَءَد رعلاىف4كلصأالو

 ظ اقصورالا هِئبعَلَظرأو 4 مدانلن راعافلا ردن رم

 0 ديك رلالقو بأ ,ول ةعفتفيعضلا لستلالاجرلا ن 507 ٌراوُدِك رلا (ككر)
 1 كير ردكع# رد سها وةفعشلا نموها اوراةّيال ىلا ليقود لف فيعضلا

 0 ا فعضو صقن : كراومنأ ارز مست 0 3 ,لردقو لاكر اهعجو

 ٍ 1 همالك نيييلاذاََمناركسولت رادقو يع ةموخف عقواذاف رات ىذا "او

 ا تاو اتت نسما مهلوق وقدنمو فعضو قر ىأو هلا ةلروع م قتلا دكر

 ١ اذاكداهكدواكباهكي واه ريما لس را كرلاَعب د يتالجر راسولو قرْث يحن هلوقت

 رشلن وزعدمع وج(ةةيعبع تليق :رختلاك عاملا قاهده>

 اكول ا ترَخآ تاز طئاانأ « و ردم دن الأ

 اكرر 2 34 نيكر لال منه
 5و» ىوبو دوم 95-5

 0 ع ؟ رتساو نيلعراغبال ودنياه اسنلا اذاةك اكروكيكرلجرديز ونأ

 سانلالاوح أف ص:ىاطقلا لاف هتفعذتسااذا
 0 م 6 8 ةص يم
 اعاصملا قدس نموت و #* اوك راسأ ٠ نمتوز خيمه زر

 قذسغلابلا ىلع 3 كرما له للغ راغيال ىذلا ثوددا اوهودك 8 َرلاَن ءلهناثن دكا ىفو

 ىأدك ك رلا ناطلسلا ضغس هتان ثيدخلا ىفو فعضلاوهوةكا اك رابعقسو
 ا ب و تفرعضلا



 اناسناق لت ن اكن ٌرلاودولوملامو رشي يرَعأَجبباماعط هلاؤ سف عئاجتان رغانا ىأل ملا نعم 0

 000 (كدن) ':فاكلاف رح +:ءارلالصو '

 ٍ! مك 8 7 03 57 ٠

 قيقدب طلخ برلاوهل_.ةوامقأوارتتناك امب رون مسلابطقالاوبرلاوهليقو ترب طلتخملا | ٠
 تيكسلاننالاق لك ويف طقأو نْ-:ندقلر وهل ءقورقو رب نم: 0 طنئثوه ل دقو قد وسوأ

 ىرتعلا مي»رلاوبأ لاك هفةغاّك ٌرلاوانرم بأ رشف ام يلع بصامت رو

 6 < رلا كين ريصتنا و #* لم رف ركنا

 ةورمم ي

 طلتخا ىأكءبراف هتطاخا#أ 1 0 رهنملاقي ٌلكنمنوعم: موقالالثم برضو

 اهلع اك ,راهكب 1 لاكبر و ندا م اوهسيف بشن ىأ ؟سهالا فلاح رلا كمت 2

 هلا اوك “لافتا "رغلتملافو هريسغز هطاخو هحلص اك ردك دربي رثلاكَيَر 0 نرثلا حالصا كي رلاو

 2 رشف الغ هنأ سها تدإو دقو عاج وهورفسنم ع دةالحر نا لثملا اذهلصأو ظ
 هه اوددع مد

 هكا دانا تتنك أع 0 وكبراف كانغ تلاقفهنأ ها تنطق رشأ أهلك (هنأ|

 رمجنهنعدللا ىطر ىلع شي دخ فو هيفبششيو هنمحورإلا عيطتسالوهيف كرف لوف[

 كَستراهْندو صاخب لو بشنزو همف عقو اذا مالا فكرا تاكلهلافكمواو تاكقلا ف ١

 0 ليقورمشل اهلل وكلك دوس ا ثءطقو براطضا ةلاحلا ّديصلا ظ

 بسنلا ىلعام_هالك هرهأ طلتختدل روكي رل جرود >او نعمل طلتخارهالا

 طلتخا اذا كتر - رلا كير رو «بيعَلا ماب أكسب ربهامر رعت هلا 7

 مهما ةس دلا لهأ ة صيف ةمامأ ىلأنعشي دما ىفو اريك كب ل جروس أ هيلع

 0 2 اوك لا ره لاق اانسكااهياع كن رلاقونلا ىلع راما نوفر
 د -© 2

 فوقنا نيندالادا أوسددد_توقو ردك برسم قوهو دوسألب الإ. نمد رالاولمرآلاو ْ

 ىلا قوذلانمّةكنارلا ىبمعالا (ننإ ةردك برسم هفوفدو كمرأْلا فذ ادعامو

 دقوريعبللالا لاقل ول هرقدوطخ ةبراقم ريعبلا ناك 1 رواهيدسب درمضت وا دقاهماج ربناكو

 زازتسهاابيفتيسشمىهوااكتر واكتر وك درة ريمبالا تكترو انك ترواكس ريك
 ىلءهتلجاذا كانا نأ انكملاو ريعبلاَكةرورثك ألبالا ىف ىهوليالارب غفل هعتسس دقو

 لاقيو عب راما 0 ريعن اكسر 7 يلمس رمسلاريسلا
 مو م

 ةيراح حو مبعأت كلدو رمالغ عد روتلف اكصَص تكا ذه ل و كحضلا تتر ١

 رس ير ماه

 9 2 دو ور باشواموب اشيا ولم قءانسحةك دو ع ودك دور

 + 7 كرس 3 # انش ل 70-007150 هول هي وزوال 10-000 ا و ا ا الا 7 م تا ملا

 ملا كير كرد _ةوهلوف

 نم هنأ قاعاصلا بوص

 قاس رهاظو ب در بأي

 بتكدح نم هنأ س ,وماقتلا

 بدالا ناود ىف هلثمو

 حراش هداثأ ىاراشال
 طم_طرغاظو سوماقلا
 هأ نيايلا نم هنأ لصالا

 مىييخك



 ل نسا "ريف كى يل |: "نلت لسا ا ىلا ا تا اهدا اب
 7 1 , 03 كيو ١ : نيرو

 فخم

 سراجلا مأ هس .الكلاهل وق

 0 احرشو لصالاءادك
 مأو سوماقتل انتم ىوانه
 ةفور عمي ركبلا سراجلا
 نان ايهاامه لذرظناف ها

 لا ١؛ ألا يي
 يد ا ايل لولا يري ولا ديني يه وع ا ا اي اود قع تش وو دا 9 ادم ماو

: 1 
 ا

  (كيد) .. تفاكلافرح «-ءاراولادلالست ١02 م14 01
 سس 0 نر

 ١ هينا 0 و ا رخل هسق م ىلع 3 ودم و همهم 1ص ادم كا ود

 : راب شاملا تابع زم رح كادلاو

 سير و اا تتيح كن و نع ندع

 15 نا ع ماما 1 اَنَم 3 تو الات اتق روث نيد. لاقو

 1 ْ ىشسعألا لاق بمطا اةءالصاضبأ ءلودلاو

 ةمءع و تع 06 6

 اكمادفاندصلا كودك الس #3 امنا قت صف ىرارو رو
 2 رع -

 ' لجن 7 اكاد و كلل ”ىنانديصلاو "ىلا ديصلا تيبيكسس سيح نيااورو

 11 ااهلع كاَدْيلاةيالَصلا كاد را ا اودك ل اكراطعلا ”ىئانادصلا

 5 أ نيطعاللات مل سوهيلعهللا ىلدىنلانارببخ ثدد._-ىفو رطعلا هب الص ىف مواكود بطلا

 1! اةلوقهسيلااهعفدين يف ل.ل كل ةنوكصوُدَِسانلا تابغ هيدي لعهقنا جت ةرال_كراّدغ ةبارلا

 0 |ةكوحف /موقلا عسقو طال_تخالا كودلاو هسف ن دوغان ونو-وعو نوض ونعيم أ نوكودب 5

 1 5 هدولود ةكو وبلا عجب و ربثوةموصخبو مط رعأ نم ذات ايفاودقومأ أح ولو ةكودو

 ” لوادي نر ودو طال_:تاىفاّواباذااكود نوكوُديونابو عسا ىف كود لاه ةكود لاكن مو
 1 كل ودنا ا رلا ًءادواهالسعر خلا سلا كادو رشوأ ب رحى اوقباَضتىأموقلا

 1 دشن واهعماجاذاكواهك ابو

 طاوطولا اهحو ز لودكس دأ طارتصلا ىلعاكو داك ادد

 ظ اوضرهاذا موقلا لادىواركبلا ع  رلاف أن ع بارتو أ ىورو رحااراكنمبرض كودلاو

 1 ظ ءاكرتوصبكي دلاَتَكَر ٌرو»هلوقو فور عمحاجدلارك ذكيا( كيد ضرع اةكوُدف وهو

 15 كيد كورد مثكلا او كايد #لقلا عججاو اضيأةجادنيدلا نال ةجاجذلا ةدارا ىلع هنت امنا

 0 وهو هنآ اخ صخاشلا مل :ءلا سرملان «كيدلاوت ةكيدلاةرستك ةكيد موةك ادم ضرأو

 1 حج رول هوخالو سرني هصصخلو ذا فخ ظل 1 د ولاح نسا ن ءى ربنا ىو اش كلا

 0 رلاٌكيدلاولاعاكيدكيدلا ى ىو هيمو مو اعمل لح رلا نعل لع مالك ٌكيدلا

 0 ءاوسعسجلاود> اولا فان“ الان دلاو

 1 رتلاو طقألا 34 .را سراكلا مة ة بغت اة (كيرإ) ُّج 6 رلال صف ]) ٌّ

 ! نب بية ردا اقل وقيقدلا وهدي رعب دلا تلافو سلساكس دلاور لمعي نوسسلاو

 . يسسجو



 ا 2 0 0000 الر دف د ام ا 5000 0 200 ا 71 0( 50010

  ما9  (كود) . فاكلافرح «.لادلال صف

 وع م 0 3ع 92-85 8 ع 07 1و 9

 1 أمدنياوزيسلل اهي عسوب ,وامو* و'هلمطملا كمديملاو ساف راص أك رقد مد يلا لمد و
 2 م <

 5و ىربئنالأق ديدشا|ىوقلا لب الاو لاحرلا نمكم_كمدلاو نرعلا نادوسن هلةر

 سايعلا ىلا نع 8 بادن[ ياسر وب ظ
 اه أ

 نب لانا كاذو تاون ىلوالا فاكملا نحنا لاك كاررلا ف ىرهزالا هرك دوأ

 اههنابل_صاغلا فرحلا نوكم الفام_مندبالوصفم ةد_او لكى اتعق+ا ىتمنانسعلاونيذسعلا |

 اذا تيثف ةدئازلا ىهىلوالا نيسعلانأث يثدقو دّدرسولالسولعسَمَعو ليوتعوحنادئازالا || ٠

 فرعاف نالطالاامهنيب رخالا فاك اوغيملاناو نانئارلاامسهنيمل والا فاكنلاو ميملانأ 0

 ىشعالا لاق كمادتقانلار كلاش ثلا كيستلاو رعو كلذ[ ٠ ظ

 اكياد ايلا تيبك العا اه امص سك
9-6 

 سلمالار خلا ءلولمدلا 1 اهتلمل لب هالات كمدوع رسأاةاعيشن لا كمدديز زولأ 0
 هوو ءوص#) -وصو

 ٌتاإامدم رو كإَمدم بوس نر لاش ا و اهيدث 00 لبو ةوقلمدمكلمدم ردو رد ب ْ 1

 ف

 كل 8 ردي .و كلفت ارد ١ ىدد ا دروب روصعملا ق وتفملا تلج ونا2امهالك

 ع سما نار كلم #* كلفت تن عاهاذت 0 1

 سو <و سو <)و 8 م9 مى

 فدمو قامدم لثم كم دمر 20111111 ماقتل ا

 ليقمن ”ىلأن بميةلافعضوم ةينثتلا ناي ناتو( نيرا رج كولمدلاو 1

 نان ديرمسلا دنقلا تاذو 3 0 ًاونيكودلا نيب ناذاكي

 ةيفاقلاىورو تسلادشنأو لءقم نيادرك ذضو موه وكلا يش يفد أل ىرهزالا ل ١

 قدلاو نطل اهدا (ئهد) فرعلا فكن اودلانى ءهلسرادأ « ةئياطملا لاكو لاف ناملسع ْ'

 ةيورل وذولارابت يو ردقو عار 3 نأ
 ه و 2 9 هو 5 هم ودوم” هو < 0

 هدءاحر نيب اعيجر تدر * رعءاضن ابهرت خاناو
0 

 كهَدو امنا 01 و مم م ًااهواحر اا اوت ةلوةماما كوهد عجئدنعوهددمسالاق ا ْ

 1 ءءء ع ملل ٌّ 0 وم 8و ريل 3

 د وس ماك لاهل او برعم ىو مع || عض :ومدالهد (ثمج) ه ةرمسلا وهنعطا ذاك ةدركه دى ل 5

 وس 9 َّي هس

 لاعلان يع 5 .اهلوجءاهزامأودعناك ةزعرتكل اق ةفورعم

 1 اوببطا الادو هلك عون رعبا كوديك هنعطو هنيدى ثلا وو را د 1

 (رشع ىنان برعلاناسل “َ 5(



 كلو نارعالانبانعامهالك "هل سلا قع عمل 1 101 ا ا اضرالاَت لدو

 هر أمها ل_جرل كلاي أىرصصبلا نسا لئسوءلطام ىهجر ياكل را لحرلا

 لاقو كلا دموهف لطامم لكوز ملال طل نعي كلا ديهلوقد. بعون لاك (ملمناكاذا مللاسةف

 1 ةأولوطملا هنو مهو كل ذموهو جة نعهسفنعفرإل ىذا كلاما 2

 الكر ذ كاف ككلاَدو دق ىنطيتالوأ ىلع لحمتالو

 هر

 ش ةكراملا ةلدنكو ىذاقتلاف خادلالا 00 اذا بطلا وه ةرباصملا ةكلاذلا مهضعب لاق و

 ٠ ْ ةقانلا سلدلا لاثم كهل مل عضوم ”لوادواهةح أ الودي ردنا لاق هس ودةكلدلاو

 ْ لاش (نمد ”رلقثلاه ق ةامل هنااا رددللا ىقىرهزالا ةيحرتسملا ةظرلغلا ةمخلا

|: 
 نم نوكنام عرسأ || كمذلاَو ومد كمت ترالا تكمددقو كومدود لا ةسعب ريبلا ب نرالل

 ةركد لمقو هنسشالواهل لئمالرقاع دارقائاكومدْتَقلا ةفارصو لاق ةملص يوت كي واعر

 || لعاب قتسي ةمظعلا ةركملا ىهل.قورملا عب رس شلك كلَذكورلا ةعيرس لوكمدو ُكوُمَد
 -- 2-ء 0 3 ع 3 5 . .٠

 00 كيلا نم مظعأ كومدلا سيذهتلا فو ةيئاسلا

 س مث 8 5 ورم

 00 رار فرن ةلومد كرو هنعطاك هددكمدل يذلا

 دربسو ةضادلا ةكمادلاو ةضادئأرهدلاٌكماود نم ةكمادم_مباصأ لاقي ١

 : نعكلاقامانا رش ىأاكسدا رشم دنعتةألاقب وعارك نعامهالك

 ما تاعث دشن امانتلا ع نسال كادقلي 1 رب باد

 نمفص لكءانسلا ىف املا وممالا ركسلا صآر ىلع بام ىنعب ههمدقىوطلا لام دم لدن

 كلامكم ةيلهاجلا ىفةبعكلاءانبن اكلاق ريع نب نع ورو لامدملاه نوجمملا زاجل لءأ ونبللا

 0 | ىمصالا دشنأو ترك د ل كامدم 5 ةراح

 ظ كام فكم دام 3 امثمملا ٌصقانانالأ

 وي يإ

 ا 1 000 تدنلا تامنننانا# مالسلاوةالصا|امهيلع ل .عمساو هاربا ثد دس ىفو

0-0 
 0 نموقو فاسقا ارعلا لغ أ دنعو ”لامثمزاجلا لهأدنعءانبلا راحل اوأ وأ نيللا ن نمفصأالاق

 5 نأ كلدوولياف سهشلا تكن عام لافواشإ اراقلاونايلاطبخ املا ينونلا كمل

 لاقوسرف مسا سيلا ول كر

 زو ةم اك <

 . "لوكفمستقاهافن اك 5200 هل ةلومدلا نفوورع اان

 تكمدو



 ماا (كلد) ٠ فاكلافزغ « لادلال سف

 ًَ 2ث لع وه ماض , جه ء

 ىو بورغلل تاامو تربص !لبقو تيرغاكو لد كد سءشلا تكل دو حابزلا هم ةىذلا
 لاكءامسلا ديك عتلازْتكلددقو لمللاقسعىلا سمنلا ةلوكداتالصلا مقثزيزعلا ليزتلا 2 لايع 1 . 7 4 وع

 29و :

 ل اوٌتاماهل ا "0 وسو 3-3 هلا هوثلا كار مب

 هر

 لاك رهظلااهلاو هنا سءدلا لولد ىف ساسيعنبان عرباجءار لالا 2 !كلذمساو

 رعءاش ثلا لاق سءشلا بايخىلا كوُلدْلا نومه ذي برعلا تبأ و

 ”هسو - سوسءس9) 53

 44 00 1 ُ امرىدق ماما ده

 ىورو امج درع سهلا لولد لاق هن ا دوع_ سمرا ندان وردك روما لل تلا

 سعشلا وُلد باحْزلا لاق و اهيورغىلااهلاوز نم سعشلا لولد لاه هنا شفخالا نعةفاه نا ٍ

 - دوو سرك م ع مو 81 ها 0

 حجاربو حار تكلادد ةلاشءاضي وكج وادودو بورغالاهاممكلذورهظلا تقوفاهلاوز

 حاربو هتَحاربهرصن نع عاعّشلار سكي نا اهرصنت اذا جاتكرطاثلا ذاك ىتحلاوزلا تاامدقىأ
 1 كَ 1 3 00 ظ

 ىوردو راهنلا فصند باهل ماهك ولد لاف رعبا نع ذأ نغئكورو سمسسلل معاماطق ل دهم

 و سا اه سا مر 3 ١

 لولد نا ىد_-دءلوقلاو ىرهزالا لاه اهتم رتسساح ارب تكلد هلوقفف نارعالا نبا نع

 ةالصلامقأ لعأهللاو ىنعملاو سهلا تاذاصا/ةعماج يالا نوكتراهنلاتةصناهلاوز س مثلا |

 انتالصو رصعلاو كوالا هيف لخ دف لسللا قسغىلا سهلا لاو ز تقونم اهمذأى أدار

 رجفلاةالصوقأو ىندملارنلاّنارقو هلوقةنماخللاو تاولص عب رأدذهننآاشعلاامهلبللا قس

 ءلولدلا .تلعجا ذاو هشم أن اعو لنمو هملع هللا ىلص هذ: ىلع ىلاعت هللا امذرف تاواس سس ختمذهذ

 مالكىف ”اولدلا عمامل دقن اف تاوا-ص ثالث ىلءاروصةمقن الا هدسهىف سهالا ناك بوزغلا

 تق اذااهللنقوتكلادراهنلا فص:تلازاذا سمشلل ل ف كلذلو لاوزلا كولذلا ل دق ٠ برعلا

 اذه لكتكدعإو تاعو ٌتكَلدو سءشلا تكمدبارعالارداون ىفو لئاز نتلاخلا ىفانالةكلاد

 لهرظ هعضع ىلع هفك عذب لوش فكلا ىشو ةحار عج حاربدل اوقىءارغاالافو اهءافترا

 ةمرلاىذلوقاممورغسمشلا لولدناىّوقيو ىربن الاف دع سعشلاتب رغاأ]

 كلاودلا تالف ”الانالوءو 5 هدو اوال تمنبأ عاقل

 جضنيو راك نوكينح 5 رست دواعي لوول وثيدخلا يف ءاولدلار 5 ذرركلتو

 اندنعد درولل لون ن هلال _هأ نما. 00 4 وها خاد بحاول ٌوفواصف

 ةكيلد هن ددجاو تاينٌءللدلاو كداب طرقا ذي ذاواحت رج و رك رسله بيع



 1 ار م ا ل ا ل ل ا ل
 014 574 )ا 5 ١

 (كلدإ 2 فاكلافرح .» لادلا لصف مَ
 انتج

 م سو 7

 ال ١ وكت دلاقي هطاشبكندو دو .هريسغو ًارقنلكو ود ٍُُ دم طتسو هاك دال او-ناج رك تقل *

 ىلعميهلا لب .ال ع اديقلعمكك ادم ىلىكثد د> ىو هسيلعا وجدزا اذا م ولا هلع 1 و

 دج ةعافشب سانا لعأانأ ةرب :ريره ف ث ندج ىو ريبكلا :لدلا لصأو مجدا ىأ اههذام>
 نو تاع

 املعولةث عيال هسراع لح زا رح ولأ هتسلع سائلا كادتةفلاق ةمامقلاموب

 ! ىدابالا دشنأ اواهعاجدارأ اذا

 م وصص مم ىو

 ىلغنالو الو غال ءاردصن 5 ينك دن مالعلعت نا د

 هكرعو وسماع دل: ءىثلا كادمدسن نبا لاك انددكل كلتا ىديزئنلا كم( كمل

 ١ ى دلال اوريتعلا كو . 3 لد ىيبتو ىرسأ تأ

 4 سبقلاٌئرمالوقةزورضا رضاةك ردا فذاك يسن منونلا ف ذح

 + لغاوالو قا مام 23 بقه رغب رشأمودلاف

 -ص

 : ل مالا نم انك يدناك ْن ونا ١ تقتلوا و١ قير ”نمالدب اهلمد هنالاضرأ | لد نماهفدح و

 37 ”ىدعال |ثدب ءأح ج ا6باوملاريغىفنأ دتانواسلا تومتق ين نو 1 ًاروحدقو

2 

 امم ْركْللاهلا ىوأيو 5 اهطسولدلا لن الةمضعانل

 . || لاسغت هن هندماذا نوثلاتْكَّلَدو لوقصمل 'لوأذكاو همس نعدرشق لرفنا ىتحلبنسلا تلد

 كينح الجرو ك لا مهولاجرلاءال_ةعدلذلا ىلارعالا نبا هلعو دكر هدا كلو

 لاك رافال كل دقواهيلعت وراغمال واذ وأ مراعزو اهفركو رومالا سرامسق
 لو مرقس عسيجر ىلع , وأ دم ه ىلعتلاو اع ىلع ةرحارلا

 دنع ودع ادع ألح رلاكاديوم ظو تيل هيكل دنأم 3 اولد اوديو ئشلا كادت و

 وأد كادعأ هنأ ى غلب هناد لولا نيدااخ ىلا بتك هنأ هنعهللا ىذررع ثدد_تقو لاستغالا

 «نبتيعلا ١ نكلارأ 0 0 ايت يكشأ اور

 22212701100 ]| 101100001 0100-2 ا 77 0 ة 1 ذ1ذ 1 1 1 ذا

 ننسي 8 7 ل 1 ديا يعل 0 2 6 8 /

 اهالي

 كاش ةنبشتلا لي

 طا الت ردو ةيئانلاةقيشلا عمتي نأ نقوالاةقيفلا لبق باك الذلا 3

 0 ةبطا كولذملااسرف رقاق بصل ىارعالا نبا لوق اوقهدشمو هد وحسم اسلم ىو ا رشا هتبخط سيل

 |( يذلا نمذظتي مامطكلَدلاوايوتسسمناك اذار ا ودمر ةلاقيو يزل ملا
 ]| بارتلاٌكيلَدلاو تشك ةيسزافلا,هللاةيىذلا ةنظاو ىرهولاسا لاك .ديرثلآ ة شئ اللاو



 مد#  متكزلا علا فزعا» لادوات

 25 ل :مولءحدازأ ا دود ماك داهأرق نمو لاك ةيرقلا لأساو ىلاعت هلوقك كداذاضر ا هإ_هخ ظ

 لاك اذنحاو ءاكداضرأ للا لعح ىعملاامناو لثمىلاهيةاحالو سانغلا وألا لئممفذخو ظ

 لاك. اتووإج ديز ىأنع ىديزبلا نبا ىنداف أو ىرهزالا لاك ..اهمانس ب هذاذاةاكد ةقانو

 هزه ضزالا ثدنأتلف اف ثرذأتلا ىلعتاك دأرق نموت الا تح بهذي وهذ ضرالا ف حاس نورمسفملا

 ن وكن نأ لو لاق تبيع لاعتقال لوك عدلاو وس رآسفحالا ءاكراضرأ |

 ىأدلا.ئرقدقو فد داذهدارُأو أك :لاقفهكدلاع هناك للان يحهن الاردصم |

 ”1ربادقواهط 2 واقد رد رالا لَدورك ذم لبا نال فذ فن ءاكداضرأ ءلعج ئ

 عطا سيك اذاديزفانع هنتوا و ةاّويوهدسك كوك ديبارتلا لدو تاكل

 لعنارتلاثككد دو هلاهاكد هكديتسملا ىلع ا اريلا كد دواك ده سلع ازعل طي

 كدلاو اهمطواهفداكدةبك لا 7 تا ملابهةنفدىأ 3 كر تن دلو هيلع هاذ هلأ تيل

 لو زرع هلوقهنمو ضر الاهسو د وس تح هب د رمسسك هنن رضاذا هلأ ءىنلا تك ددقوقدلا

 نطبوهل.ةو ىوتساوسكقام لمرلانم ٌكاَدْكدلاو ٌكدكدلاو كدكلاوةدحا اودك دامدق

 متل م لمرلا نم لادىدلا ىمصالا .ديلتب با و ليررسس كاوا و وسم نضرالا كم

 لاقف هلزنمن ع هللا دبعنبر ب رجلأس هنا ثد دا ىو . اريشك عفةربلو ضرالاب ضعي ىلعهضعن
 217 م9 < و ه-

 دينا ةنوزست تسل هنأ نادفأ ةلارأولسو لاَدك دول ظ

 بلا ىرَعبءلا ىشوك تان 8 داون زيا دك د بشمغو ل ظ

 لاقو ”لداكذلا دعب در هدا سا كاع ةرعئب ورع ثد د فو كيداكدلا و داك عب و

 قاتلا قوت ته دقفايشس 1 قلي داك 5 .جحارلا

 لاملاةاعرو سانلا امي رثك اذا ةكوكدلم ضرُدو اظلغاهبف ضرأ أ كادعَرلا ول دكدلا ولدكدلاو

 ةباجيرتا مهعمسجينأالا كلذنوهركيمهودلاوأو لاملاران اهفراكت و كاذاهدسسفي يخ
 قمر سا وا رلا تنتئاهلدانسأال ةكوك دمضرأةمينخو أ لافو اديهئمنودح الق

 ةمأو هتفعضأ اكد جلالك و ضل هياصأو ىلا هك داذا لوكذم .ىهفوطءاف مسا قع

 ميك ىجمدالا : ضرالا ىلع ءاولا ديد مملارسكب كدمل+ز ولمعلا ىلع ىوقةكدم

 لوملاورمشلا كلدكو منك دم قةتتعتداذا هاكمك لوك هد تا

 لاه مانا ركل ود-كلوَمَك يفسلاب امان كيكة الوم ذنعتقأ اق ظ



 ا وا سا رند 27000070 0 ا

 (ككد) ١ فاكر » لادلا لصف 5
 2اأب0909097077 101 177

 امور ورع 0) لبالا نم ةعاجب ىهو ةقعدلا ىفةغلةكمدلاو

 | ةرخيورخب ل ثم كك د هعج لل علب ليخلاو طئاذلا ارسك كدا ثمللا دمك

 ىلاعتو هناحس هلوقو «داتد اوني «باورى هو تاواك دتراصى أ لاس ت تدك ديدقو

 | ىل_ءج هنالن كك دفلقيلو اهتازإ راه دءارغلا لاك عا وهكذا دق لاسحلاو ضرالا تا 9

 بدلا 7 مده ا كد ىلارعالا نبا لاعن اباوص ناك هك دست دفلاقولو ةدحا لاك لاسحلا

 | ةحارتقدم تا وارمضأتا ف سدل مهلوفكهتبلغلءامسالا كرد ورجأ ٌّتا واكد عججباو ةظيلغلا

 أ دجاواهلدرشال ةقاخلالت تاواكرلا و ةفدضصادهنالردان عجلاكع جلا واهالسعأ أعنا اذاءاكد

 أ كاواكتلا ىممالا لا مدقناك ءاكداهدحاو نأ ىدنعو لاق ةغللا لهأ لوقا ذهءدسنلا لاك

 || دحاولاوةككدلا ضرالا قولا طالغلاكتسدل نيط ن نمباور ن ىهو ءاكدةد> اولا ضرالا ن م

 || لشاكدو تاواد ضرالا نمل حج الط خاب يرش ف ةرشم باورو يس

 || دعما كلذك ءامددقان و هلمانسال 325 أريعب وةمسالاةضضفنملا قونلا ُككدلا ومار

 || عمجالاك تادار لاف ءاتلاو تفئالاب عم الءارجس رب ربنبا لاه تاواز ا

 .[| ليقوتاواكد لاقي نأزاج كلذإو رك ذماهل سلف ءاكدامأو ورج-أ الاقي فنوتلاو واولا رك ذم

 | دوكشسرنولدادقو نك مالو رشي اداريا وايران ضنا ىلا ءاهتو قا

 ١ اند_توانا ارعىلا ىمومونأ ب كو رهظاا ضير 3 دادتمتاك اذا 151 رفو هس فرش ال
 سم 4 7

 : ل..خواهرا.هقروهلافلا ضارعئ ًااهماهسأ |نم نام :ولاريمأى :راقاكداضارعالدخ قارغلاب

 , م . ع : . .٠ لا : ا
 0 نيداربلا ىثو لاه نلمكلا نعد سعوا هاكح اريدصةرهطلا ضيرع ناك اذا لدآس هرذو لَك

 5 3 ١ 1 9و 1 52 2 و تر

 ! | وفاتخاثدللا كلذنم قءشمءاننلا نم ناك دلاو ديلت لدرلا كلدناو ةالعأ ا دلاو

 ١ || ىرهوجلا لاقو كدا نسلاعفوه مضعبلاتو كدا نمنال_هووه مهضعيلاقف ناكذأا ف

 ىدبعلا ب قُتل لاق هيلع د عمي ىذلا ناكدلاو هكدا
 سل ص صام 0 هت و 28

 نيطملاةنب اردلا ناك دك ....اهنمد او طاب قبأف
 م 2

 ْ .ىوتيساامةكدااو 3 و نأ انو نولا ربات ونيل ملينا نا يعموتول

 ا 5 ىرد_عوءاجاذا ىدح ري زعلا ليزنتلا قو وتتسم مناك لاكذ| عمو ل سو ىلد هرلا ند

 دو و لاك 57 يرق ماكو مك هلا هناك لا نس ونبلا كوهلؤق ف شمخالا لاف اكول
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 ٠ ْ نمسا لارا: دلو ةَسملا باضولا كد اوةلاهثملا نارا

 ١

00 1 1 1 1 2525201111 
 2 م6 ب

001110011111111 

22-700 

 20أ0أ11111 1 0 101



 مدل (كعدإل.ا ٠ فاكلاق رح .ه لأدلالسن 00
 >5 ا

 هلع نأديرامناو لد دانملا لهككريصق لس بايشلا نمش موا 3 وهو كورد :

 ءءء

 ا اروع دقو ةرورضل ايلا فذ اكيناًرددارأوأ ماوعأوأنيماعرب 8| |

 وو

 ا اشر اروتسسنوكت مازدا فش كارد هزم طاسلا كلونردلا ةدنسعوبأةتلا

 قيترد لعد تنفع ساسع نا ثد ددحىف وسفاّئطلا علاش ولاق رضا اوةزغصلاهنف ظ

 8 هوم ٠ : 42 5 هما

 ءاممسأ نم ٌكسودلا 8 تقاعتلا لعودو ميلا لوم ةياو ريفو هلكت بلا قبطدق

 مه 7 ع

 هنندخنإلاأ اكعد سدللابب وثلا كحد 0 2 ,ماعتلا نممعظعم عطف ىسيدودسالا

 كعادتو طم ومقالا وك عدم لبر راكم حمو ةللذو هنسلاكعد مضلل كد دو

 هكعدو نسمات دتشاو وقااكعاَدَتَو وكت أك غل + رواس مر ىأ برا فنالج را

 اهب رثك ةكوعدمضزأو هنسلوك لما 2دلا هع كلَدلا ل ثم كدلاو دغش بارتلا ف ظ

 هيام رز مهعمجينألا منوهركي مهو مهران اهفترثك راهود سف يدير الا ةانئزو سانلا 1

 هتقيلسو هتيدسجو هنانَحن ءوهك اوك نعود رطلا كش نم ين لنواب مالنا ظ

 لأ را قصلشلا عامنا ري ننالاك :هيمسلشلا قم شعشلا دكا راطكلعدلاو [إ

 لاقفثس أت ةيفوةدوصلا يام داو جالا وزمعل قانا يسال

 8 < م

 كسملاو 2 دع و « هئيط اح الولداكَىذّلل لسق

 كعدا وراس ذات ًاواموت 2 ايران ةيالاقلا»

 05 رلا لاق يصقلا ةياكعدلاو ى :رب نبا لاهرصق قرأ لامك يكف و

 ةناحرد ىدم اذا كوع #23 ةناكغدال جر ى ىإ : كاف

 0و

 هنأت 1 دا 19 ىئمأ # كاع مايقال ءونا

 -همو و-

 هادحلاع نحال ا تعز «هيادجلا كي وعورادقف

 5 هيانأهياأ هبايق 5
 7و

 نيكعاد موقن مك ءادلجرو هن رخلا ءاقجلا :كعادلاواكمد كعددقو ةنوعرلاو قمل ٌكَعدلاو

 باعت 0 :أاًةساوكلهاذا

000 

 ىدوب هنلخامو ىدو أد قل ىرمعل » هك اما ذاك عاد ىناسمءواطو

 شتا ًوداهلاتكعا دوج لاش وأ

 س م«م<

 بدلا ل شف اهاريو ألا يقي #* ةكعاد_ضونلا فيعض قنيه



 ال د ا ل كو نور نواصل انني ماج نا اال

 مكس فكان «لادالشن 5
 اخ ديحوو ةيلقب ىف يدع 110ا ايإإ دي د سيشلا»ب © ضي نبا
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 ءانشرلا منال ءملا لب ىذلاو» نوكيلولدلا ورمل ءاشرلا فرطف ذل فق

 | العلا نال ءاملا ] 0 : تلاوه توك ارك |!لبل فرط وتو لح كردلاو هد نا

 || ةع -رعلاسوقلا 7 207 و ريساضا أى هوةض لا ف عفن تار رولا 1 ردلاو ءاقّدسالا درع

 كر دالوهمقدتل لرانال لعن :ومازلاو ؟ريفاذال د قو قلاةناطتلالف ردلا ىلا علل لاك

 د
1 
 ا

ا موي و ىعع هاك عابتا 1 الو
مهما نمور مو لردل

78 نو اوما كوكو لولو 
 

#[ 

 نموت سرفىزاخلا نب كرد مو 3 الإ رد لوب يسب قلر منيب ني ورع بت .

 ا ْش بالك اوروالا فضي تيمكلا لاق". باكمسا ٌكاّردو ثرحلا
 ١ لاه توكتكعرا 00 حر 1 كاَردَوَسحْلمحام

 قو و ةسقطااك ولا 6 بمئايأ اعرازو ةلدشللا بابو

 نونلاب كوردتناو رؤقو هلكتدنلا قيطدلق وزد ىلع هس ءعمتءاصلاف سامعنبا ثددح

 ف 0 1 شمالا لافتا ولا قيقا اعتل لعوهو

 0 ىميقادو قف "اكوخانطو دا 5 راسم سارق كمردَدأ

 | قيقالاوه كرد اني لوتنلانه اة فض ثنذنلا قو نار ىلا كما فار ءالاّيا

 ا ردا ال لاق وكمردلان ' مهطقاض مدقق نامعنلا نيةذاتقثي د تىفو ىراوملا

 أ لاه كسمءاضس علاق ةئطلاديرت 0 اد عك ودل لاظدساو

 ازتلا كلذكو امهرتغو لسكللاو قيقدلا* 0 ءا ا نانا نوكيا 1 ةردي ىذا كمردلادلاش

 لاقومةرفهلةمتركءاسؤرلا ضءنلا قبلا ضعن بطخو ْكمْرَددقدلا
 اك اذك ابطا 01 0

 ئ نمبرش كيرلا كورلا كرد نماثلا ع نم هل سىأ كاك الف لوقت بر ءلاو لاك

 01 1 ١ ٠ لاه سالاورتعبلاةوزذ هتيم لن دانلل ل هتك سك لم طشسلاو أبامشلا

 تمد - قلعت

 1 2ظ2ظ]#)ش27177 7 1 ]1 1 2 ز]ز]ز]ز ]زلنا 22771 700010 7 ] 1 ز 0 2ذز 2 ز2 0 2 2ز 020 ز 1ةزة2ةز2ة2ة2ة2ةزةزة ةزةزةزةزةزةزةز ز> زةز ز ز 0 تيس سسوس وم 0000777 ذزذ ز 2 زةز 1 ز 0

 35 00 3 0 فب 5. : , 5

دهأاذماو كنا اردىذنعو
 ةبورائرهوهادشنأو 3 ان

 ع ظ :

 داس سضتحمهناك « ذالخ'الا لَرْ ءاَوَدلادعح

 زينارلا لا كنارد عج ىفلاقيدقو

 اكن ازدمرهظ قوف ناك 5 الاكل طق تلسرأ

 250 و

 0 وكيدقذ «اكت اردلا هناك # أاريعت فضد ْوحارلال ]وةأم اوةسفتطلا كيردلاو ل |وثردلاو

 لو اورد



 1 يلا ام 3 1 7-1 0 3 1 0 ” هارب للا 3 تلا ا ا ا ا : ايا ا ا يار ا وشلل ناك وي شو دبع ا ل الا رع كفو اع ديرك وعر وعر

 8 (لرد) ٠ افاكلا فرع «٠ لادلا لسن : ئ

 امأواههّحُن ىهتنا واهاتا تغلب اذاراْملا تورد لاقي نكلولوقلا اذه ىلع حرب الفذ

 مكهتود رهدقماهفة#سا مصنا هنافؤرخ "الاف مسهأع 11 [ىلب ًارقدنا ساس ءنبا نعىوزام

 هريس ف سام ءْنا نعةزج ىلآن ع ةمع-ثىؤركلذوفو ٌةرخ . الافم_هاع لرد هانعفو

 تانبلا هلأ لاه هن اك ماهغتسالا فلا مأىنءمنوُلا وكت و تانبلا هالو زعهتلا لوقزإْشفو

 ٌْ فاختال ىلاعتوهناكسدللا ل وق ةومهل بيدكتلا ودرلاهانعمو ماهفتسالا ظفا ظفللان دويل امكل و

 نا صال انو ف خالأرق نمو هاشختالو نو رف لكردين ا فابضتالىأ ىشختالو كرد ظ
 9 هد 1 ا همس ه9 |

 كردلار قتل هوحخورعلاك بيدمئااداز ءوشلاو ني كلرذلاو ردات يل كردي ا

1 
 ولع 9 نس <

 ٌكردواك ارداةيك رلاءام اوكرد لاقي ناندعوا لاقو اه وخو يك راك ق عى ذو  كلمساا

 عب اواهرعق ل اهنمهتابذوعن م ممهحف لفسالا ردا وءاملاهف كرد !ىذلااه هرعق سك لا

 ءردلاو كرد لردرخ الارعقلاو تاجردةئملاَو تاكردرانلاواهلها ل زانمرانلا تاكو ارد

 نيكستلاو كير تلايراسنلا نم لفسالا كلارك ثيدخلا فو قوف ىلاَحَرَدلاولدسنادلا ْ

 زمهج كاَرْذْن مدحاو ْكَرَدلاَوبيذهتلا اهنممتتاذوعنراسنلا ف لزانم ىهوُكارْدآلا دحاو وهو

 لاقي رانلا نمل غسالا ْكْرَدْلا فْنةفانملانا ىلاعتهلوقىفءارغلا كَرَدلا ف ةَعللْرَدلاَو عبسلام

 لاعهنا دو«سمنبانعىو زو مسه قابطا نموا كرَلا كارسعالا نبا رانلا حيرة لفسأ
 عاد إ ء ص 9و

 ى || ؟تطاقد مهجة دديعولا !لاق راشتلا لسا ىف موياعدةدتديذح نمّسباَولغسمالا كردلا ا

 قا صو لزانمتاجردلاو ىرهزالا لاك ضعي تت اهضعن تاكردلا هريغلاةوقامطأ و لزانم أ

 5 دو هءاعدللا ىلدىنلللاف هنأ سايعل ١ث د دح ىف 5 تاجردلادضتاكردلاف صعد :وقاهسضعب

ْ 

 ظ
 لوسأ نم ىب سن ربما نيو سعال 0 املك عفني ناك امأ ظ ظ

 د 1

 هيماناذع كوه ارامل 1 هنا ذ عدت دحاذا ن 5 ران نمحاَسْحَص قوهفرانلا نم 2

 أدضءأبأ لسوهملع هللا ىلص هز عل بارع ارلالفسا نا لعلام ثيد_حلا اذهفوأ

 دضوهىذلا حاضدمل اءامملا مم باذعلا نم لملقلا هيدد راحاضعتلا ضو هلدضااكواحاضصدلا 5

 بخ يسع 94 نو : ته ادع
 ادد . تنشسريطس لرب جو تيا فاح يي نيش نا جت ننال وج تينج حا نيب وبا

 ولو ىلضف غاب امر هش ةريسمن لوطا ناكول لاقف كل ءلضفا!ىديانالفنا ىلارعال ليقو رمق

 تءمسر ىرهزالا لاق هيف قرغل ضفوىفرّسماممنمليلقلا ىف عقول ىأ ف ةرغلحاضده ىف عقو ظ

 لاعو ةعلَسلاو رداع هيدشيفربدصتلا ةةلحف لعب ىدلا ل. لا لوقي برعلا ضع ظ

 َُك رحملاب ؛ كرتلاو ىرهوملا لرد نموه هسيفةاشرلا دش فار دل اهدي ىذلالسالا ا

01262598 



 ب سوت 1044 نر ف حر لإ كن وي 21 ل “ل ار 7 ا

 (كلرد) ١١ ١ فاكلأ قرن <« لادلال ضف م
 0 320 ظ 5 هى ع -

 || لاف نوع اهتمم_هلباهنم كشف مهلبلاع كاذإو نوكسحت الو نوكنةرخ الامل تعن ديرب

 || ةمسلكلالوأ ناك اذا لب ناكم مأو مأ ناكم لل عت برسعلاو كريم ى أ :ءارسقف ىنهو

--000000 

 2008 كرات يرق ارق نمو ُكَرَدألد فنيا سر انام 1لافول م قف

 ٍْ ىف ىدسلال اه كلذدو# واننوأب مول رص أو مس مب عمسأ ىانعت هللا ل |وقك ةرخ“ الاى ءانإع

 1 نودعولا وناك ىذلا نأترخ "الا قاولعىأ هدنع اهانعموةرخ الاف مهلع عسا لاق هريسفت

 لطخاللادشنأو قحد

 ردكلا ب رشملاورانوالا ىلعمقت ذب امنت ل ع ةردأو

 هكدا تر ءلراداو لرداربسغت فلوقلا و ىرهزالا لاك كلذك اهنا ام ىلع طاحأ ىأ

 إ مدهلع ع باتت أ 117 ىعمىءارفلا هلاق ىذلا ودمعس هول ًاوداعم هول ًاهيلابهذ :وىدسل !لاقام

 . ل نيا طاّورو ةرخت الاى مولع عباتتهنا ىنعملاسغانينلاكسل نوكتالوأ نوكتاهنأةرخ الاف

 ١ 1 مهىلب هناصسلاو مث لعلا كل د مهعفت النيحا ودعوامقدصض علنا واو رس>وةتمامقلا م

1 

 ْش
1 

١ 
 ئ

1 
0 
6 
5 
0 
0533 

0 

 "|| رمت لاةورفكةرخاالا مق كّسلاونواهاجى أنو ءاهنممهلب ةرخ الا لعن مك شف مويلا

 : ا مْراللا لعفلااندحوابأ كلذوءاسشأ اهيفةملكلاهذهةرخ الا ىف مهلع ةلَردألي ىلانعت ةلوق
 ٠ 7 وهو هه 20 + د

 1 كيارتوادكردأو قال وقتك ا كلذواد ىلا اولعتفاو ل_ءافتو لعفأ قاهبف ىدعتملاو

 ' ايل تاهت راكاو هكرادت لاقي واضعي ممذعب لور اذااوكرداو اوكراداو موقلا

 هب ه5 هو مث وص مص

 رع مهد اوقيوا واتت #3 امدعينامسدواسعاسةكرادت

 حامز طلالاقو مزالا دهف #3 لرادتملاىدتلاع « 2 ةمرلاوذلاقو

 ل دع هوم ات 7 هي

 || مهلع كرادا لب مزاللا ىف ىلاعتهنلالا و د_عتماذ_هو *+ ىوهلل نيدبأن هاكرداالف د

 1 دهاتلا# هرج "الا قمهأع ”لرادالب هلوقفو روثلا ن ءثد<دفدلاد_عتعسورعت لاق

 2 قئتاوق ةحتأط او نعم نال دسلا لوققفاوناذهو ىرهزالا لاق. ةرخ الا فمهلعأط او مأ

 0 .[رلنبانع ف رحانا ىورو رمش لاقنافلا دالك دكان عال مههنتالايح

 18 عمم يكل يوأتلا ف وهف مص نايف اذا يذلا كرد لاك ارت فهرب ةعمتألو لاك
 1 اذاكيشلا لا ان 1تاعامو لاو برعلا ةغلف محصري_غاذهو روضنمونأل اق ةرخ الا



 م (كرد) فاكلا فرح « لاداالضف

0 

 نر 7 وم هو

 رانوأب ٌكاردأىناوىدنع # هكردمرهذلا سدلرتولا بحاصو

 ىساوألا درا اهكرديةديرطلا لرد اهريغو شحولا سرا قاح كاردلاو

 11 دقواهاك "اسعد | ف ضعي خم اضع ثلا عابتا ءلاردلاوةديرطلا كير دلاواهد بقي هنأ

 ةرئاوتملاوبغةكر ادم نامل لا أوو هنأت عارم لدا كراد لاق ةكرادملا ةلاردلاو

 28 و

 ا ىهقرتاوتمتسيلف تءعياتناذافرخ اللا 00 نوكن 0 ونا رتاوتل

 م9

 كيف ك اسامهدعب ناك ردم قفتاام ةكرصتملا فورخساو فاوقلا نما ال

 ندب ناكر جنم نآق رح اهيفىلاَو ةيفاق لكرعشلان مادا وهدسنبالاك كلذءاسشأو ف

 هير و ها ا صدص

 ناوعف ةوحخ ن ؟ اسف هموم و ْناعاشم ونناعشي بسمو ناعافتم هو نينك 6

 ةنكانسلك نم ماللالهُل 7 و كك اردمىو رخ ىلع دقعااذازف 0 اسلام نم مالا لت

 5 1 ُ و

 لصولات ال [نمانمدقا5تاكر ا تأ كلذو اف نتكرح ىلاو كلذ فن ا ندواولاو

 3 صدع يح و نهر

 هّرعطو نيكر هلا ننن ؟ ل ا|ضاركع اهنعدقعا 1 كرداتاكر 8 صعءبن كه ارامأ 1و

 # جد يح .س#

 377 رطقلا لرادينأرطملا 0 كارد برشواك ا ارداتهط

 5و

 بنطاغما رعادش نا وىار ءالا نان 5 اضع كرد

5 8 

 اكبر دين 1 2 5 اكيف رشأ حاورأ ىأب او

 سا لرعصسو نس سيب تس 5-5 و -

 5 "را كوسا از>حبر 36 ايس هتاس ىركلاذ
- 3 ٍ- 

 549 2 صرع

 * اك :ندبلا لبا علق #*

 لهناللاقف ضورعلاءازجاىف ف الا اذه لمعت ءاوديدك اردا لواسيو ايفل

 ليىلاعت هلوقو ينفاضيأ كردأو ىهتناو هتقو غلب؛ 2 0 ندبسنف م رو نمصقند

 ص أى مهدنعملعال ىأةرخآ الا لعاول هج لاه هنا سلا نع ىو رةرخ" الإو مهلع ”لرادا

 نور تبا يو لال بيغلا ضرالاو تاووسل قزح معبال لة ىلاععتهل اوقو سدا 7 الا

 ىو كردألا , ورعوأ أرقو ”لازدال : عفانو ةسشارقةرخ الا افمهلع نان ل !نوكع .-.نانأ

 مهفتسو_هلع ا ارد | 0 ارق هناساسع ننانعىورو ىندملا ارفع ىل ا ردا ءارقفف

 5 م١ ١ قمسهاع ص اتنىأ 2 3 نعل هانعمل اهءارشلان أف 31 دا لد ارق نمافاف دل كذ ال و



 (كلرد) 7-4 لادلا لم

 ا |
 57 ش 0 ا .ء

 هكردأدةوقاعللا لردلا .( كرد )) رسشلانم هاري قامىلاال ىذلا ىبعبدوك بعيد ل جر
 5و مع

 ْ نعد اولا دقو الا ني لعفأن راد ىتكانإقو ف اردالاريثك ردم 0

 مكدحلا ىلع هريج 1نمراحو كرد نم لا ردالا لع أن ملاعت# 0 حاودزا وأ هل كارد

 ىناعللا يوعلا غو بأ ملا والاب قياما ناك لا يفراسأ ةوقنم , اسوههرك أ

 08 لت وهلا 00 ايوتشا لتر مساةكردم 1 لا ردالا عي رس رسال ةكرم لحر

 ىف ءاتلات ةداف اوك ناؤع هلصاواءجاهفاوكرادا اذا د 3 زغتلا ف اقمهأوا و مه هب 0

 ثيللا ضرالا ىرئرطملاىرت رد أى انا. ال او نوكسلا لسا قاالا تيلتجاوادلا

 ىف كردلا نامذهنم ودعا نم يملا كرد و كردهفف راب لاقي هيلطموةجاحلا كارذا كْرَدلا

 لدا ءاقَتلا كْرَدْنمكيذوع أ ثيدحلا فو قحللا لثم كارذالا 5 مم كيلو علا ةبهع

 0 و ا لادوات مخ افد افا ادداويربئنااالا لوصولاو قاعألا
 2ص

 ْ كاردالاو ا ةلودنب مل ةمام لاقي لردعو نكسيةعبتلا 1 اردلا اوهتحاح ىف هلاكرد
 9 4 9و سو

 كردأ اوهس ارئأ ىرصتب طرفا كرز وس تفس ودك قسنصبطمو هد :قودللا

 6 ءو م

 قغعهتكرادتو ثافامتكردت اوى فى عجقيقذا 0 اولافامروغلب 1 غلا ”ةردأو مالغلا

 انهقسنالنينك الا عاتجال اكلات رع كو سهالا لعل م مس أوه و كا كاردم-هلوق وقو

 ل لمعتسيلو الث لءف نموها لاعقولاعقو اردو كاردءاجىربْنبا لاك سهالل نوكسلا
 .٠ هه 6 2

 دسالا بطاخي ظنا كلام ردح لاك كردلاه:نملوعتسادةناكن ارى الب لءقهنم

 هى وم 1-0 -

 موف اوذاوفهالك * كنذلاه قت ءلوثيل
4 2 

 كشلا عانقهتلافشكبنا 5 نةةوةلوصو ةسشطبو
 ل

 كرغب كرات قاحأ 135 د اردو تالاف هر

 ٍ 1 ىمدالال 1 ىبيبارُلاو ىو ب دلا ا لا لاق

 همز .

 غرفمنبالوقك اذه
 ىو 27 4

 . همامقلا ف كدت قرلاو #3 اموصت تع رئا

0١ 
 هر هر و

  0م

 1 10 ع 0 ثملل ىدعتو
- 

 ننتهي ىو نيس يي او



 . 5 7 5 ١ 37 1 ا اد ل احدا 0 ادذيب 17 نمر 4 ويف كت 000000 ا ا ا ا 2-7
 6 5 ا 1

 ا (كعبد) 0 فاكلا رس ع لادلاوءا1ناوءالا لصف

 ةم ه9

 ًايشدنلحر نيت" كك وكنا وكيد وم راك عم ىدع نيو سحب و هييكشم ارح

 هدعرق ا وم رعزالا# ءاطع ثد د س>ىفو ىشماذاامهيرش :

 د صر

 ةأرماو كايحوةناكمح لحرو لاح لجروهوهتيشم كحل 5 وش "ةيشمةكايحلا :
 مستلءاحلات رس كو ةمضلا ديد ءابلا تهز و ىيح اهلصأ#ب وبس ىيحواهتيشم كمت 16

 راقي عسا قاسم جوت 1 هفصنوكت ال ىل«فنا عفان | ىعلمادلاو ءام ءانلا

 ناكرذ ادخن ناك اذا مشملاهده ىشعل جرلاواهيذغن مط ع نم ةيشملاهذهىشقأر نذل مك مد

 اي مخ 2 او ضرالا ىلعهنأطو تدشاهتشقىف ةللاكلو ةيقمأ اىسانملا أمق لردع ه همه : ١

 ىثمناكملا ىرهوطلا رتظتاهيفذاك اذا ىيحة يسمو هسبكتم رو هتيشم فقل اذا
 -8 م

 ىورو َدَخاكمحلقلا فلوقلا ٌكاَحو تعساذا كيةقمضف ناك: ضورعدصقلا

 ممالاوربلا نعإلسو هيلع هقلا ىلص ب كالاسملا ىراضتالا اهم ساونلا ن 0 :

 2 راو ا 5ك ٌلاحامالاؤقلخلان لا لاقف 1

 نالاقو 9 || كاتفناوررصلا ىّددرَتو سهلا ف كاحام مالا ثيدح ىف الل ا :

 نأ نيكو ونام تالفف كس الك كيحاملاقيورحالو شى لحام كارسعالا

 هذه ىف م ودلال رسأنلا كيحيالو هس رثؤيملا ذا مالملا هبفكسعاملاقي بلقلا ف لوقلا 5 - ير 7 . 8 عد . 5 م ا ش
227 

 همق :لاح اخت لان هوءاوس هيف يكامومحلل يدل نيام ىدسالالاوو ةركشلا |||

 تك أحو معلل اةرفشلا تكا أ لاح وايت سأغلاو ظيسلا هيفلاحو لمعي اذا سنا : ْ

 11 اس يت الروخ راع ا تيوب سي اب ق1 وما تح

 2 كك دم 7 0 ب

 ىرهزالالاقو 1 اهمافتاك اكشااوعدوهائيدح بابلا اذ هقدروأوهتعطق هيف ٍ

 ديسعوتأهاو م ءابتحالا كايتحالا ىمدالا نعد سعونأ ىور كح ةسج رتف ْ
 ست اسمع ©

 2 ودب كلوحتواك ام ايتحا لانك كات لاقي ءاملا كايتحالا باوصلاوطلغاذ_هىف ىتمصالان ع :

 هانلان يالا ءورغوتيكسلانباةاوراذكشو لاق هب هج اذا ١

 ارا هيف طئارب زاك لحاس نم ا (2ع) 01 ( ةهجلاءالنا لصف ١ ع

 ماذا لجرلا كرس لاقي فارعالا نبا كر فران وكدا هنيعب | عضوم :

 لاكاؤك اذتدقو مهجأز 7 ووهمناد,وقلا 31 اد(؟ 00 3 هول لادا ظ
 سم سىس 5_5 - 3

 0 يا 3-5 هيل انممب+ ملك اورو ليقمنا . ١
20 - 

 ءارغلا (نكعد)) فيش ىأن عةيداوسمفانركلاةك املا كد) هريس عفادتىأ ١

 حلا موقلا اك ادهلوق (؟)
 هذهل ل الو لصالا؛اذكه
 ةدام اهلحم ليانه ةرامعلا
 طةسانه نوك.نأالا "اكد
 موقلا احصادلصالاو

 امهافإملا مهعفادمهكأدو

 نهم-وفيأك دسحاو عع
 درحو تح رشو سوماقلا
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 اهل ةعباتلا فلالاب هلوق
 ادك اهلعباتلا نيللا فري

 له هههيجوولصالابوه
 مرو هأ لمأتف

 50 900“ اي سيلا ع يع فوم نتي دا لا اال م ال عما

 1 (نل). .١.١ فاكلا فرخ 6 ”ءاد الصف 7”

 لاك ' طاغلا ىفدكلقلا وحن ى هو ةكّشللا كل#.,ئاش ىلع فرش لاقي فتلا نم ةفرسثملا ةسارلا
 : ناّدكلاكض اس وةواحراهةراح ىو هعفترملارادلا ةعفرك ةعفت ع :راغضماك ١ 926 1غ وأ

 دحاو *وئامهو نزلا لوط ل ثم ضرالا هجو ىلعءامد ا! هلوطو اهلغ لكنا رضنلا لاقو

 ظ لزلا فيضارغ مضت ىتلا دقت ىشلقو فيضار غلا مضن تلا ةبسشملا لانلاو ءكلرلاو

 َ ايحواكو لخص وللا 8 ) لوح ( ”لان> - عج لح لابو ييزالا لاق

 | ىفدرطملا سايقلا نعذاشلا نموهواضدأ ةكوح ودك احموق نم كئاح لس رو هب هكا ايو

 | ن'اكفاهل عباتلا نيالا ف ري اهلةعياتلا فئالاء نعل |هك رس اوني نال هاف واول تحت لامعتمالا

 | ثيجنمبغلاودوقلاو كولا بارون مدد كلذ سك داوو باوجوحن مصياف لاقالعف
 ف.كلالعالا دس ىهىتلا نيسعلا ةكرح ىلا ىرتالف أ ا هدد نمفلالاءنيءلا ةدتف تمس

 | نبا ةيئاوةبواو اهنالاضدأ كم ىفرت بوما امسرخ ا هحو ىلعتراص

 نمدورض لوقتامايعاببامثلا ىهوتاحاسنلا ىءملاو 201011 لاف حررب

 |داولا ت ثتس *ةقوحا ولا هام ه وح اولاءاغاوذك م تو ا ةومسل ىرح هوحلا ودل

 ًاراهوبان املا ىحلوفلالان مواولا دعابتل ل بصالا ىلا ةرامف تتيثاك كد رضلا عسماميف

 رم 006

 00 ولا 2 050 ف يم ددبأل نيس نا ووو نتي نو و ع انتتن 0700 1*١ 10 1ة]1 7

 نع دين هول ا در يدوس يضل

 اع دادي ةكدص دو بيع ”لعرك ددقو قدح ااه ودبرق ةأاهتلا امال فاالانءايلا همسشأ

 و 0ه5<-

 ايه الاكدكب كوي يونا ورعشلا لاح دريملالاف همازحا نييمالب وههضشاكوحرعشلا لوح

 | نفلاش لك ”لاحاموئتمنمىردص لحام ىرغزالا خمر ادة رد صرف ىنلالاسو اولا

 1[ ىأتاقام ماضي الاه ك.حلاق ٌكاحلاه اف نمو كلا كسلا

 أ لاك نفاق "11 اموبتنسلا يفثلاس ا مولا ميو وع رلاك ثا او لاك
 كك 98م يسوس 83 - كل ممم

 ا ١ | < اجأالو ىلاس فتك احم راكم كحيل اع لان لاكن مودك أح !كتعلات ءلاحأ
! 

 || ىدصو كلذ كامو كامو فيس أهمق لع املا درملالافو 95 مالوم تك امر

 || جاضامىأدننو 0 ولا حابقامىأ فيس أامو قتحاامو ىسحانو

 ظ ]| فرع والاول ءاقتلا ةلقبلا لمقو حم ردابلا كولو ار بعالانيإ لاه ثنلقب كوماو

 : ١ لاق 1 0 هصسشةك ايحواك_.جو اك كح ليس نونا 013 ) كح

 7 هو- له هو
 1 ظ همشمقف ءلاسو عسل 11 - نئاخلا عججو توثلا 0 عاد ىيزالا

 3 حس مع توص

 نان اكملا ل_قو جمفاذا لو ”لاخولاتاورتضت اسوم احوهو اناكيواكيح كي

1 
1 



 ف ل ا ا ل ل ني يس لبي ري كاطع اد سمع

 :نيسااو 9

 0002 777 7 ا م 7 ]7 ذة 12 ز ز2ة 2زة02زةز 2 ة2ةزة2ةزة زةزةز 2 2 زةز 2 زة

 م تمحي جي وح ودم

 قنيح عا 1 حم هال نير ا يل 0 و ارا دافح د يريطإ هل ساري دي حا عا 0
 2 ا ١ 0 ش رك 1 5-86 220 1 ١

 14 (كنح) فاكلا فرح « ءالال صك.

 دو

 اي ١ نالفد:ءامن الف 3 ا هم 2 نكنتحال ةوق

 ا دف ءاحادكهريثالا نبا لاف هلاصأ نماعلة نىك ءاضعلاوة# رختدد> ىو

 نا ىل ارعالا نبا نا لعت ىف امل فانت كرا تش ون نالاك

 ىرا ازةلاراسسْندانزأ ٍ

 و صم هد

 كاع ونيمهلما 8” #3 را عاب كا

 ىعي 5 رغلا نطو هراقنمبارغلا كت مايل كن قد نمكراحو ا 2

 دا ولادي وكئاحدوس آو مدقت دقو كا مال ن ملد.هنوو ل_قوهداوس لقو هراقذم |||

 ةزج نا ىح ى ربنا لاق هريغو نا سنالا نم نئذلا تحتام كل اوراق نحل ىرهوملال اق

 دوسأ اها تاقف مثيهلا مآ تاس متاح: لاق بارغل د ؟يارترلللا اهنادن ردنا نع

 نملدب نوئلاموقلاثو ءيددسدلوهراقذموامهلوحامو هامل بارغلا كز-نمتاأق اذامت
 38 و2 2 وم ب 3 1 ات هس 2ع ٠ 1 ا

 نسلا ةكشملاو و نا يجو دب اضناك سلو ماللا

 2 مسد 0 < 6 +9 ود 25

 7 نيت 22 نو مخ انزع 1 0 لا ابر رامتلا نكت .ورو.الانرضيلاوةن 7 3

 ثسللا ن نعىرهزالا نحاول ا مسالاو لقعلان ستان تراك 0

 ثراعلا لسا الك قطا اس ها هناتسأ َتَدئاَذَن لا كش

 0 وكر عو 10 لدورهدلا هذ "رب ىارعالانبا 0 رك وهف رولا

 داو برامقلاو نسل لهاا شلاو :نادخلاو كذللا لدأ مهنولوقي ثيللا لاق دحاو

 ىأرومالا كد كح دقام مهنا ىذررم-نلاك هنا ملط ثددح ىفو مكمتسا ىأل جلا

 000 يرد حوش . نمدلصأو ديدشتلاو فيفااءلاقي كتب دهو كةضار ظ ٍ
 م همو3

 كا 20 ولمعتسي ناو ىلءهناكبر رح كينج .و لد لحر روهيددوقب دا لا

 كر رحل لاعو نيلقاعنيسبل ناك اذا "لس كس

 همم 2

 ىل أرعالا نياهنس ءو هل هع ى 0-0 ران اور رومالا هتضعدقأ* ىث ا دو

 كينحلا اوالقاعناك اذاكن2 وتتسع كلمن و 2 كسنح 9 الوعل اهئ

 ل 9

 ثيدلا سأرلئماسأ ل #2 كينحا بعدق لين مو * . در قبو
 و07
 مع” ©

 ”يكللاو مهدر ىأ مهمكح رانا مالا اذه نع مهكتح لاقي, سهلا تكتل ادق ظ
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 لصالا فاذكه كناحو هلوق
 هءدعم ها ةيفاقلاررحو



 نا و يي ا و هوو هن هوو نمار اا 1 و ا ل ا ا و ا

 (كنح) 2 ٍفاكلا فرح ه« ءاحلال مف ا

 ا لمبسالا ولي لخادنم مغلا ىلعأ نطاشادلاوناتالا نمد ) كح )
 م

 كنحلا ىلا ارعالا نأ ع نعئرهزالا كلذريغلعرسكي .ال لاَنحأ عيا باوامهلفسأن هنيمحللا مدقم

 لامهواسفاذاف ل ةسبالاو للءالا ناكل او مقفي نسخ لاقي م ك6 نهىلءالا معلا لفسالا

 ل دعما كّدح لعاللن دو وشب ا اوداك

 مقفأهل ملفسالا كدلاو 0 م تديلاوط لق ءالا كسا

 اَلاو هيكتكىذلا طيملا كامل اونا ءامدأناهكنح كدةيادلا 00 ونيك طاديدب رب

 اروسأمالحررك ذيىا رلالاك ركن باص بذالك لع وه 0 رق ١

 ماكشلا ديدش ص أ ارقو كلانح « سيتا قش اماذا

 ثدل هيمدن تح نر رطوأ دا ادوعزرغت ةيادلاءلسحعنا كيلا ىرهزالا

 نا نينكلاولاك راصنالا دال كد ناك هنأ لبوهيلع هنا ىل_ىبنلا ثددح فو هدد

 3-34 5. ةت وه سم 4170 ز ] ]]ذ 1 | 1 ذ|ذ| | | 12 1 12ة2زذ2زذ12ز2ز2 2ز2ةز 2 2ز2ز2ة 1 12ز2ة2زةزةز2ة2ة2ة2ة2ةزة2ة2ة2ةزةزة 2زة2زة2ةز2ةز2ةز 2 2ةزة ةز ز ز ز ز ز زة 7“ د كك نبش بوقف

 52 3و ٌلدعو ا رك يت مس لاق هقلخادىصلا كن دكلدت عرقلا غض

ال وت عزم درا اسمأ نا ثيل
 ٠ لا عاكس 0 ا لجل

 5 ١ ةةتلو تضل فاذا هب هصاص كاصنخأ او يتسم يسرق ىو صل كدحو م

 1 |واءاور اللا يلقب نارخ سابقا د سلا سابك جواه كت شب اهلا نسودملا هرج

9 
 27 ع يد ل 5 - ا 2 إ و عد

 : | كنح اونيتاشلا كنح الاقي ودكشت> | كلذ كوهنم قش مهنا ىدنع معصلاو هد.سنب الأف ماو

 ||| ةدنعمالءفالو ل _ضافماوبهتللا غيص نموهو هيوسسلا# كتَطانامهلك ؟ىأ ني ريعبلا
 : 2 : - عيب 0-0-1 8. ع 1 . 0
 ٠ ليالا كلذح 00١ يلج نووطو هاو فمش دعي دتستا وملك !ىوقل-رلا ٌلزهساو

 ا 9 سادس 2 و

 : 1 | ةلكمألا كانط اورإف امانيفلاّشالةقلخلا نالذا ثوهوذلك ًأاهدّشأن ودير كنملا نم قسم

 دوو هيفجفت تري يوني ننس يي و عع

 ْ | نوعجنب سانلانم ةعاجلا كنحلاوالعاملكأ اوابتدن ىلع فاض رالا دار 11 ليت خاونفانلا نم

 هلم ولأ لاك هابل ”اءايجلا ميا _ثانضرأ ف لاا كرتاملاّش هنوعربادلب

 ا"ولالوابطردخرف « انعرملاقرولاانمدن امل اد هاك نحاكوانا
 | اذا ضرالا دارا كدَدَحا نمد :وخ امالملقال هن ند كيتتعإل ف نعاك احل وزع هلوقو

 |تلأس السنيد لاق نيموصعملا ىعياليلقالاملع نيلوتساللوةيءارقلا لاق اهتبنىلعفأ

 |لوقيو هساعق أى أ دارا دك: اف الك رالا ىف ناك لاق:لاقفدب ”الاهذهنع سنو)

 | ىف شفخالا لاقو اهتدقوال_.-اهكتح ف تءقا أى أى ب ادّتكسح افامالدجأل مهدحأ
 مس اما ا يراطبم 3

 5 5 222 1 ا لع هني نيا )أذا ]1 ]| ] ] | ] ]| ]|
 3 2 100 اني 0000

5 ' ١ 05 



 5 0 9 م
 او حيل هت 1 عت نه رت نواح دوب

 1 (كج) فاكلاف رج » ءالالضف

 وو) يي وصوو ا

 كاع لا كلم لب رفلات ؟رتوةنبلارك ذودِع زخ ثيدح فو ىتع لوكلحو كلولعتو |

 دوسأو دا لا ديدشلالير عتاب 'وك الا دوسأهلوقن مقرتجاكدا تاادبدسشاا 2

 ه7 وص 5

 ناولالا ىف تأيلو ءلوكلح و ككل وكلواح وكلا ء ينو بارغل اننح وبارغلا كحل

 غنا لاقرو مهضعباهركن ا وبا ارغلا كاتس نماداو دش ًاوهواولاه هدمسنبالاق اذهالا لوف

 لاق بوةعيلاق كِلَح مالم م لديك مح نون ليقودا اوسلدقو هراقنم ىأبارغلا مح نمو

 ديز وأ ل اقوا دب كلل اوقأاللافدكل وأ بار دلال ناكح لوقت" اهارعال تاقءارغلا

 بعت هدشنأةلوقو راقملاك تاون وللا كَل
 مس 39

 بارحلا فه :ركمالقأو #« بارغلا ةكلاخ لئمداذه

 نم كلذريغوأ متداول ةسفإم دج تودي يدي ازوبصو ب 2 ارغلا كلَ ةفل نوكي ناو

 >2 وو و سر.سو

 ىل_عف ىلع لاو اكلك اوءاكللاو» هاي اودكلملا وح ةكلخماسل فوةسشب ل

 ص وفتة جلاب وءاظعلا ندد رض ةزمسهلا لائستكَدخاوى ءرهزالا ةءاطعلاب يدش ةمب ود

 ئحارلال ردنا ربنسا لاق لم رلاق
 صاع ج6 ىوداو رس و تو نآس هو 7 ه معو

 هكسل تدلع ناتسل ه هكرتشملاةجوزلاو كلل اداجتلااذإ

 ضلوا 0 :لكنمراغصلاكَحما (كحإ) ءاقذعلا لمع ءاكللاكلذكو

 رلمقلا ىهوةريغصلا ةءدصلا ةكديملاو راغص لج نايبصالليقكلذ نمو هردلا ف تستفاو اذيكلا

 دحاولاو سانا لاذر رتل اوناك اممقلاُكَحا ليقو :رذلاو اهلمشلا فلصأ ىهل.قوةريغصلا:

 لا ذلاو لمعتلا نمنح امهيبشتلا ىلع هارأوءدس نا لاق دحاولاك

 حاز ةلاو مث انفع ضو مهلاَذأن مىأوهكجن اهنا يمدالا لاق « نا تالا ريل

 اطقلا خارف ئفصي ىازلا لاهاكهت عدت
 5 بوم ه- 5 ضصروةرزاإل نع ست و

 عفت رت قانقنلا ىلاداكاف 35 اهلضا اوح 0

 1 !خأرفُكاومالليل تكلا فورعملاو فورد كتاوت اذااهتاهمأ ىلا عفترتال ىاأ

 هعبطو ءلصانمىأاذ#ف كج نماذس هوى :لكنمراغصلا كلا نا ءاكك لذ عمو ماعتلاو | ظ

 09 مدو داع

 هدلت ةيوسنم جز وفنم 03 الصأدت رةلريس باو حامرطلالوقو

 ءالدآلا او زوق ن م هفورعملا ةن اورلاو نزولا ىلا نجاح هفننك كن حادقزؤ نم ذارأ

 ظ 5 ةلالدلا فاسو هالدألا تعفو نها نبل قو ةالسلا توسعت قتلا | 1
1 

 ( سثعىلا' برعلاناسأ - 58 )
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 عقبات 4 و ناطمشلا سواسو نم كدّلَح ف عقباموو تح او ئىردصف كح لأَش و

 متالاو قلخلا نسحرملا لاقفمالا و ريلا نعهلأس ناعمه نءساونلا نا مل سو هيلع هللا ىلص بالا

 هيردصاا ح رمشنمن كنلاذا كسفنىفكَحام هلوق هملع سانلا علطب نأ َتهركو ك -ة:ىٌكَحام

 ةيتاموت الاثم دحلاهنمو ةئمطخو سنذهنأكمهوأو سنرلاو كشلا , نمئش نم اققناكو ل

 و -

 شدقدلاوألاقو : وخر ما 0 :راختاذ ضر ةككسا لسع نبالاقو لةقو لعق ناب

 لارألا نطق نوكناماواركت سكيت طقألا هناك ضد وراه لارا تناك كتحا

 ىلار ءالانبا كاع اع ودحاو دع زاغلالاب وىجباحألا وتاكل 1لاءنالفءاج لاقب دو

 هيلو قرودلا اك اورشلا باضمأ لاو مئاوملا بل طو نوما ككحلا

 ىحسنوكصةامظءنوذخأت مهلةبعل ى مت 34 اهبرعأف ةكتحلاءنوبعلي ناإغب ممهنأر عنا

 مو

 مهلاو لاق هيدايلاب فورعم عم 00 اوبااغل اوهف وراس انكادمن هنومر م ضس

 ري 2وس )ل هدم

 القاعت ككل ان ثدح د 3 ءامداعسلا همر تفرع

 "ا

 نولمعتسي ماوعلا ناف لاح اول َحْنِي قرف الانههتركذامتاود دمسن الاه همقلمعب السلا

 عئاقامىأإ ئس همك رتل سامو ىردمص قلد هلا امدول اوقيفكلح 37 ومىف لاح

 قلك ىلا ىهوم "لا اهناف تاك كا وم ااثيد1لا فو ناط-_لاسواسو نمكءلقىف

 ْ 000 سا نعىوزو باتلاى روما ىعودَك اك عج وهردالا الافق ناسنالا ىلع همّتشتقىلَتلا

 5 اخ اا سوو جديد تور رت هوو < ©

 امر شما كلام 7 تمر

 || راو مثالا دوعسمن هللا ديعشتد دسح هدمو ىرهزالا لاق ثوسملالاَتفأتأو كرد

 ىرهزالالاف هريغب سانلا ه-.قلاتفأ آناو حالا هنافهينتحاف ك2 ب ام قد تواغلا

 || ىنلا لجرل لاق هد::ىرعزالا ىو ر و سواسولا اهنا تاك اكشلا قل _يقانم مصأ اذهو

 أ ١" ]|| ككتيس كثءاساذا لام ناسجالا املا مد ل رد_ص تام لاقف ألا امإل_وهيلع قا ىلص

 لادا ملا رسالالاقي تلح دقو بارغلان دواك دا وسلاةدمنلا اوةكلحلا 59
 "الا

 كياحو كلادوسأ اوهداوس طيش وست و باراك وابو كوس عروس اكل دقوكلاح

 ١ لأ تككشىقلردصف لام لبو هملع قنا ىلصهلوقىرشزالا لاكن مْؤم تنفك نس كيرسو

ريس غونيدلا ف كتل ةكملاورعوأ هكرتنا طانتحالاقما رحو أل الح هنأ ه-ف
 - أذككلو ه

 تزهو تكر اذا ةريص لأ رملا ةمشع هش در نا
 1 50 كش او اهيمك

 ا ْ قرذال فرعضتلا هيفرهظامنا ىرهوملا لاع د ككحهندحاو صمام باطأو مار انمعنأ



 هنو نبأ 2 وو :

 2010 يس سيب ناسي ريقرضلا ياناس ىلا د راو رب

 نسير 52 بي ميبلاس ا ا ا ال ا و اك يو 7 20 20017 ا 1 كل ١

 51 (ككح) قالا رت « ءاللالمف

 سأرلانال طاغ ار ىكح سانلا لوقو ىربنبا لاك لاك اوُدكّححملا مسالاوءاضعالا ||

 ”لاشامةك اكشاَو برطارسكلابةكسملا اوهءلعهسفن كت ىأئشاا,كتحاو كسا هنم عقبال ْ

 نيرخ نبك حامتك اكشن ا اعلا لاو .هوكوءاودارت الابامسهدنح؟رحاذانب رج نبأ[

 2 43 هسامت-رؤل كا ل ىلع ئش 2 نم حام ءااكطاديردنسالاكو دمر نم هب هتك :

 لسبالا هب معمل نطعلا ف بصي ىذلا كاك 21لد_لا او كو ضءسا, طع حلاو ْ
 م 9<

 5-1 قو كيلا اهلي د>-انأ !ةدعاسوب ةفيقسمو ىراصنالارذنملا نبال الوقهئموى رولا ْ

 ىلا د2 لبالا نمير ا ناكلذو ةرهشلا لأ اوهو لدم ان هس: لدمهنادانعمو كيرلا 1

 دوءوهل.قو هملا كة ىذلالذحلا اذه لبالا ىتشتاكهبارب مش هنا عفدهىنتشتف لذا || تيك ا رف جا ا ع 1 5 1

 هناوهو ا دل برثبان :٠ مديل حجل ىفر لسا لب الل تضمن

 م

 رفيالردغلا ثددوحر ”رريغرسكس 1 َباصدوفب رسواهفرعو ومالا بردت خلا 00
 رغصتلاو 3 ةبعصلاثرق: ىف مهاوومهاداعز ١ لاك لدحر اصنالانودانأ أءانعم ل دقو هنرق نع ةنع

 نرعلاو الث اممامداة#نكو مولبستا ىأ وذا ليي ضل ومطوعتلا هيف

 كك اواو هبع لالا ئشب خرال عسا نونه لا هنعتعشش ؛لاكح لد بنالفلوق 9 : : 1

25 08 

 . انهىرهزالادشنأ و تكلا فاح ااضيأ 0 وكلا بعكلا ||

 2 داك * ةوزغانل ماع لكفو

 ل مسالاو كي كطاكرفاوملان هدلألاو ٌليكح تي و وخلكص لبقو 5

 21ش 7 اه هرسفاح ىف عقو عارت نع فيعشكاراهظا ةمادلا تككحيو

 ل1 ياء ا سا ل
 لهح ىآْثب دحىدروىذااو رذاوللا تدم كك س ردو اهتاوخاو هنيعتعجك ةذاشلا

 م ع ع 5 هام 3 ع ع مج 6

 مهي واستديربتك-طضصاو تشات ىآىل_هفاالهللاو ىنانماولا# بك رلاتكحصامت اداىيد

 اذا صاعلان ب ورعثي دن ىفو . رخافتلا بكرلا ىلع ما اهكدارأىلسقو ةلزملاو فرمشلا ف .٠  5يدل 2 7 .٠ ٠
 )دوور س2 ومد هد ها

 اهتيحاص كتان نبلاةك 056 اواهتغلب دانس 9 000 اذا ىأ اهتمدةحر 00 1 1 1

 يا وباسنلا لع هناك هقدك اسال ال-ر وة بلاغة ف _صدلك 00 1 ١

 رشا جوهوأل نا ضرعتي ىأ بكت هناو ضر نلاو راكان دس أ ا ٍ

0 

 لوالاو 0 يحاول أو ىردص قف ئشنلا حوارا 2 3 ائاواريثكمك احكي ىأمك اكحو 1 ١

 هو ذ لاحأامو ءلاح أ املاقالو ىرد ص ىف مالا اذهكحاملاةفادجدي ردنا ةاكحوذوجأ ا : 1



 ناو 0 ما "مج رض شرت # بو ده يكلم مك يلا ا و 21 ا ا كرس 7 اجلا 0001 ا" ع
 كليس' قال 1 5

 ةيلطألا لا
 لصالا ف طوضموه اذك

 نويعصم هأ

 .٠  1 9ع 85 . 2 مم : 57 2 0 ٠

 ل_.قىرفغ امهللا ل لودد ب و هرملا هالعادأ سفن كلشَح ونيشلا دقت هامتنادعس ا

0 

 ةعمتجلا ةردلل مسا ككاو ةٌردلا كلوش هم هيرطتنتمىأةرورضلل كرف كسلا دار لءقو

 ناتغل كَمَا ونقل ا ت'التمااكوش .ونيكس ةلاكسْش حك ردا تكسو

 اهتكرتةفانلات يع امنت نبل! مت لدور لوح ةفان لاقي ىرهوملا

 كوش ىش 0 5 رعاشلال ]وقدم .واهنبل عّتجا حامل ألو
 |ةداضسلا تكسو «لفاحة

 | ا وعلا تحو اهلجيرثك ك.شاح ّىش ويلعنلا تكّشح .واهوامرثك 7200

 مف كت ههابم ىلعموقلا كس ديلا ىن«عاود محو موقلا كم ءارفلا لاقاوعمتو

 ا كلذ لكو مهراعشأ نما :

 | هاك مسج ا رميا ةئاوخأ حلب رلاوت وةرثكلا ىعمىلا عحار

 ارعش كذب رسفاسعا هنأ اكملسى د كلدب صخو باعت نعاوعمجا نيشلا

 ّت انام ثلا 0 > حاب رز ا او تهعضى ١ كشعب رلا تكشَحو دنبعوأ ١

 ماسلا اعمل ةرظوملال اق عضر الك ىذا مفىف دشتىتلا ةبسشدلا كاشملا وباهملا

 ول 25005 عاضرلا نمهسعنعهاف3ةىفدشب وىد_حلامفف ص رعد دوع وو دن ا نع

 20 ا ذآ 1أآأ1||ذ 1 121 012 101 1 12 1 | | ا 0 211111111110111 1غ 2211

 1 اتكدحأو اهئا رص قورعلارأوديدشلا عزنلا فاهداهتجا كش قورعلاز أوس كن

 |قوفى 2 ةَسْعلاوةثقْحلا لسثمرطللا نمةكسشاو تمض ىأ 0 امي اذاةيادلا

 0 اذاةفينحو ألاف تيلصسم رفقا فكشع ا نشك ءاهسلا تكد دقوتَّْعبلا

 ىلذهلاةب جن ةدعاسلاف اش ىهف كا ىلعتما واح ورام سموا

 اه ريد لاعشلاو مدع ةكشاحو * هرب نقلا صاخ امس ليش

 ذهل ةماسألامدير امف اراك ايما اذاةكشاسوٌك شا سوق وقو
215111011111117" 

 و 30 مي 9 هو

  دعاوشلااهيفدتقةكشاحو 2 همدخس نرسم

 ورم ل

 فدع قىكافحو ىلع .ِر (كانحإ روتنيد تلا ا اور عض 4 كاملا و

0 

 كحاكص مرخ ىلعم "حرا ضان (كك>) ىلفطاك فرعضلا علا (كنغح])

 ظ :لوتي[تناذسغاوبلا انت ف ةريصبلا كلر ءالخد ى مالا لافاكح وك اهريغومدس ىلا

 ظ سلا دوسالا كره * دم ىدغاس حك * ٌنَتاهبف سلكت
 7 ا تكررت دارس يكشسملاب ١ امشلا :ٌلاَخو



 ل يح

 214110100000001 ]1 ] ]|1111 000000010 ا

 مو#  (كشح) ا 2 فاكلافزح » ءالالصك

 لوقملا نم سال كار ءالا نبا لاك ةكوق كانك فلا هل تراجع 211 د يشكي اواهلتعت

 وكادشلادال (نموهوملا كم لع لمعت مزيد اللا نم يكل او نارا هاب مسن را تعا

 : نمدخ اع :رور كسعلا لوح قا ديد>نمذخ ا عربر+ل |تاودأ نم كسل اهديس نا لاك

 : ليسو فرعزالا لاق هسشتلا ىلع _ةحلا ةكيسسملاو ةكشمللاو كسا هلوح يصنق بشخ

 كح . وهم 7 نا -رسكلا ىلع سح ون الى نعر ردصلا ٌكِسسهنالاَ د ةوأ دعلا د ةسردصلا

 ع كءلع هملق قددمع 8 أ ةوادع :و نغعضى ٌ يابو ل 22

 04 5 5 0 5م 2 8 3 0 تع

 قبح ارملا ىطعيل لحرلا ناقادصلا او رسام ثيدخلا ىفو داو ىععةميه»وةقيسحو 1

 ى | ه عا“ هد عي سس 000
 دو اولا سا 1ك مهنا ءادشآلا موقلللاقي وادقسوةاودعئ كيج

 وك هعص

 ب 2 ا أك بك بمكب ثردلب ”نمىز ما اذهامأ ناش ثددحىفو سيم هك

 قو جي ثردا رنا ل ا ا هداك

 || ككاستلاومضضلاذهنقلا ككاو دما ةكسساو هدنعىذلائشلا ىلءرصلاولذلاوأ]

 هسا دما د عضو مةكمسحواهدحاور ذبلو ىارعالا نبا نعبوقعي هاكح و 510 نمراغصلا

 بكس فار ءالا نبا كَ .دملاد >6 ندد 206 هيئزاك نيسسلا ف ةوءاللا ميديا ليو ددر و

 |( كح )) ىابرلاب ولأ الفلا باين مهقح ىرهزالا لاك داوسلا ديدشناك اذا حلا
 ا 9 كي سس سد 3 2 هم ماه

 كش عانملا وعرض فةقانلا تك ةحوميقنإلا عمة عرش لبقو عربا قترملا شال

 04 4 ) سس ومس ١

 باكل اوذو رعلاف كلدكوهتعج 3 اوشح م واك يتب واك_ثح ْ

ْ 
1 

 ةهزوضا 65 كف

 0 مال 3 ماما

 مخ جرة ةكشاح 9

 اذاكشحاهك ع دم ايدي كر ىهواونبل عمتسجب ىتحاهلتالق ةقانلا كك كسلا

 لاف اهع رضى ئللا عمت ىت>املعالاهك َر

 5ةوس 6 تاع

 ايما يلعراتذلا حار 3 دع لفاح كودك ىفوتدغ

 رهرلاف ضيق ١ وضبقلاو ضقت او ضُفنلك كا كلذ لكن ْن همسسالاو

 2 م

 كسل ادرس .فنويعلا فا طيف يبكاغتسا6

 ناكسكخحررملا يم هلوق

 انهمدا ارملا نكل هسا

 هلوقل همسشتلا ىلع بئذلا
 ناف راما ىأ لاتحاف

 هدافأ بئذلل رايتخالا

 : حر م ىفشوماقلا راش
 مور مأ



 101000000 ا 00
 1 د 7

 1 (كسح) ١ ١ فاكتلاق رس « ءالسا لطف 4

 ...٠١ || قنعلا تنم لو اواكرح فيدل ا هكر تكرس لوقتو ىرهزالا راذلا اهب كرت ىلا ةبشملا ا ٍ و 0 و 9 دءو2م ) وهرب دع 010

 "| لم قولهاكلا عر لتقول هاكلا ىلعأ كرا اوقنعلا عطققم ءارهاويومألا مزنملل ادع

 فرش هملنع راما ل_قو بكراذا سرافنلا هيَدْحَأب ىذاارهظاا ىلا ىلا ىنداتدتمكراملا

 ' ١ لاه «لمكلا كوحت ةلراخلا طبقم# , دل لاق نيفتكلا اعرق هقنتك | ل خاكلا ىتاح نم
1 . 2 9> 7 2 4 3 5 1 ' 

 1 ١ ادااكر حف دسلاب هكرحديز ولا لهاك-!ااضداوهو نيةدكلا عورف سرفلا نم ؛اراملاىرهوملا

 1 85 مهى هوما ع ع 729 < 0

 ا لوف موهوءا رلا تفي كر هل بل كراع لاقي ولاقاهالعأ- نمقنعلا ل_صأ 1 هاولاف هقنع ترض
 ِق ا -ةم<

 ْ ىرهزالا لاق ب نذلل كرما نيام هروطظلاوءاللا ولو ملا نيبوهو لهاكتلا م قنعلا ولهاكلا نيبام

 ١ نبا لههاكلا 'لوكشثلاو لور و هفهنتغلطق راح تو رسما ثلا لاختو دعى أ لوقوشو

 1 ع نول ا - . . 7

 1 ١ لاق هنا ةريرهفك ان «:.عىكورو ءاسنلا نع ءنعاذازل وسو ميلا قملانمعئمادالرح ىلار ءالا

 ا باقللالَرحماو ليزا فرح اءار هلا لاف وللا ردم تنمآ م هضعيهاورو بولقلا فرع تنمآ

 | عجلاو فورا ةكتكركلاو بول هلا لقمه ديؤن ةنسلا نالدوحأ كرا سامعلاو: أل اقو

 1 'فيعضتلا ةيهارت نوكي نأ وجي دقو ردان عجبا !ذهو براغلاو لهاكلاك مسا كلذ لكو كيك 0 ١

 : باص رماني ترو قاحلالا ناكل غدبال اذهنالددركععيفديدارف هود ميس ىس َ

0 0 
 0007 كس 0 وحس ضل سو تاط اكو تاك كلذ اون ل ناككلذىأ هيه

 َّ 1 . 0 ْ 1 : 9 4 م مو

 | ىالاو ضرالانع ءعل شل هناك ىشماذاه رص ف عضو ىذلا ردا ليقو كيك ارا ف .عض

 : ] | فرغ ىو مالغتو نيعلا تاغللا ضعب فك» رخاوهديسنبا لاق نينعلاكيركاوةكي 7

 ١ فارطأ لاقي و نكر رولاسورىشوك كا ا ل اردسا غمجلاو ةفقر اك ردأو كد

 0-02 2 م

 اهكو زم لبحلارهكرسو هظغضوهطتعااك هك ع (ز) تدعقاذا ضزالا ىلب اممنيكرولا

 ا عج ليجمدشاذا هقرسو هك" عا وسدتق ةرحلثم هوشك :رهزالا لاف زال كالا وه ومد شو دم رح

 أ فاوصأيلعت ةنشختر غال تابت (دح) مزتخا بوثلاكْربحاوهلجرو هيدي

 ْ أ ةكّسس هتدنحاو كَسَحههيشأامو ساَرهلاوناَدعسّملاو بطلا ةرثوخن اه يشن رم لكو غلا

 1 ل سبا هنا ىس د كوشاهلو ةرفدلا ىلا برضت ا ةيشع ىه ةغينحو أ لاقو

 ةاطقلا ف صير هز لوقفرصنو.لاكو ل_هنوأ فخ هيلحر ىف مالا نس اذا هيلعىثءدحأ

 ] كسك اوماعْفَملاتْ ام ىسلاب اهتم مقل ةاَضْك نوح

 ليداظَتلااهغسسنال ةكشا كوك نال احلا دش ازهيرسلو َلَقَت اةرمانهه كسطانا



 5 5 م 7 1 9 دوب
 نة وسن ريت سين ااا نيس ا سل ا رع وح

 ا 1 ا

000000 

 7 3701100 نع 1 تع 7 506 02صططظشس

 و 3 7-2 7 570 دوا ندا تو نتج نإ دوب 3 تقف وم 1 220

 27 0 اذ ز 1 ز 1 ااا

 4 (كلرح) 22 فاكلا فرح * ءاملالضف

 ه7 هدو

 هنا( نتم)ب ةدودم تناك اذاهيف فلالا تتيئاسغاو ل 0 ظلوةيقو بع -ئنح)

 35 ةرلاسيذهتلا فو ةصاخ لدالل ناكسترلا ناالا ىبدملا ف ناك للا هش ككاو ناكتكاو

 عفر عرسو وطالا براق ناءاتلانكاس كلا ل_.قوهريغو ناسنالاكدَلساَو ةصاحل الل :

 ع : 3 5 ع 9 مص ا ع 5 3 و 0 0 8

 عرساو وطخا براقو ىشمىأ اناكةحو تع لبجرلا ندوه ةضوو لحرلا ا

 8 ه8 م هم

 0 اوهثصيو هصعش :اكتح«بحاناصملا كح ةرئاظلا وهناك سكن ذا كّدَحَو

 ىرهزالا لاو ريصق ىك و راجو بلع نعرصقلااشي ل اوردر ماهل راكم /

 لافوط1نا بي رذلا فوتو ربلدلا فول ثان برقا ا

 © هريس 9 1 2

 نا اوال رلا تامأن يا امم“ اهجاعنٌت سما كانم كلوت ٌةمرلاوخ
2 

 نق سحب سل

 اكس يولو اذا 5 اتا رك ني_قاسو رخ الالاقو :

 تاويل ءاوهسو ىئارك ارنا اع و اوكرشس و ىلع رد اللعب وولدلابادتس تى أ |[

 اه [مدق:دقوتمرلا ىذلوقماعنلا لاثرلكةاوّذا دهاشو ىربنبا لاق ماعنلا لاثر 1

 0 وا وكت و كلدكوت «ىمةلاوه وةك لحرىرهزالا «كةاوخلالاث ؟رلا تام أن يشاع ْ 1

 ىرملارارم ذنب ةحراخ لاق يزابتلار تلا توا كيرالا خل الا

 ١ عدت كلاناسل 0 قريسشع ء ٌتهسذا الع دلاخأ

 اراسخ ل هأىلاا رة 37 انوضرعشلا اضم اوكا

 - 5 22 »2, ويف 0

 اريصعو ىد ىدحوع ود 1 هال اكن وحالا تنكل هو :

 اهلوأ اوىزرم اراريضن ةحراخوع# ل نا 0000 الا هنهئورتو رانا

هننا ىلص هللا لوسر ناك ضان رعلاثد دس ىو «تريشع تهفسذا الد حيراخأ#
 حر لسو هملع

 فاضموهليقو مسالا اذهباهنو هس بارعالا اهب ممعتب ةعىهلدق يكول هيلعو ةشدلا ف

 ملسو هيلع هللا ىلصى هلا ىلا ت تدح س 1 00000 نكاح و مسد لحرملا

 وهو ةموجفورعلاو مسمع هن يسن ضع ىف ءاحادكهريثالا نبا لاق كنوح ةصيخهيلعو

 اهدروأةجرتلاهذهو ل_>عرلا|ادهىلا ةروسمنوكتفةءاورلا هذه تدصناذهعضومىفروك ذم

 ةكرشلا( كرح )»ل عفو رب نبا لا كا ذكودانامع امباوصلاو لريحليقو كر سده ىرهوجلا ||

 أ دة لوقتو كرب كاذكو ىرهزالا لات كرف كرو اكرسو دكر كرك كرس نوكسلادضأ||
 سرع ع

 ار ىلا ااودكي ءرملا وةك رعلات ويمن الفوةكرتىأ كارسةيامودديسسنءا لاف كارت بابخايعأ

 قطار دخلة حججما



 4 ين وو وخل ل رول رفا را ا ىلا را د

1 

 (كلربخ) فرخ + ءاللالصف ع

 8 هس

 ٌدَتكلا رد ؛لراخلا قرُشم 35 1 رهدلا جره

 0 عمءاوثسا هم ه.قناك اذارمعلاو نما لوم هنا ثمللا نءىرعزالا يدل رع ىو ربو

 هر 9- ه صا” رك

 تاكو بقع نموه باع ون هل , اك ةأرمس "”" لوب تلك ىلع ندلاو

 ' ةرواطلا ذهل عدسات ل كلاود ازقكلا 3 2 سرفهرعغ لولا

2 

 كيكو كبب وثلاكَمَحَو هت داحأ اذا هك امداوءرتسغو مرا نم هقلخلا ديد

 ع ©8ةد

 و

 عجاش الا هسواع كبر 0 #3 وكب تا رقتلااو مراعلا ىال

 2و

 هيدي ريض ل يقو مظعلا نودمعلاا ىف برضوهلسقو هقنعب درت أكس هك 2 وك افي

 نم ةيداةكمط او مركلا لود أن ملصالا اه. جت كملاو كمل اواه طقم أنش ورع حو

 ةكبعلاو لاك كسك لوقي ضعب ولافةكبلآلو ةكمسمد :ءانقذاملاقي ثلا لا قيوسلا

 رفلةكبع ىنععةكبح عملو ىرشزالا لاك ديلا نمةمقللاةكبألاو قيوسلا نمةككلاو

 ةقمعالو ةكبع هيض فام :ورعملاوهدجألفبا ريالا اوندعلا باءىف«ةبلط دقولاكتدللا

 ارهلبل1 لن وطلا كرا 2 اربح هبقصا ى أكد ويقع نءبرلا 4 نما نم:رطا ىأ

 ظ ىو امهةعضنم اممم وكيداكىذاا نيلخرلا عكتلا برذهتلا قونيلحرلاريصقلا

 لاق كل ذسكعىب رجلا نعل ريسلا

 ت0 17 57 مانع --ع 1 وسو

 رطاسقم فحم راح ميدح أ ف هنق هفرعوذان-الا فد عصا

 2 1 5 ير

 ءاسنخ تلاد ازةلا كرتفاو هلا عوقلاقّرملاَو
 6 سو سهو .0ثس وس و) 2 ه

 رذب رذب نب منحى: ن رو 1 5 قريحىدث عضرعتساف

 ةناو رلاهدهريغىلء دير ذنبا هدشنأوىربْن بالاك

 -9و 7 دي ا م سم

 ركبتي محن هريشلاريصق #* ريح ىديكشتت هللا داعم

 م سس تس

 تفئاالا نال ليحهريدغضتو ربح لاسقيف ل#حرلاويصقا ارهطلاليوطلا طملغلا لحرلا هيدش

 ه7 د

 رغب رقىرقرتف لوقت اعريغلوأ تس ل تغ اكهاوشةسماع تناك اذاريغ دل !ففدةةروصلملا

 ةلودشاو كوب قلل ديدشناك اذاةبادلالاقيو لاق« لَمَكلا كوم كرالافرسشم «

 قار ءالا ناد شنوا ء”الذكو و كر سَ بولو همفةعنسلارث ان-سحو ههسنداج ااكيح

 كم ىارعالا بالاك“ مظعلا وفم للا عطقاذاو هليقوهطسو ىلعةنريذاكمح فيسا اندكمحو

 000102 ذآ ا آ ز 20 20 12 2 2ز 2ز2ة2ز ز ز زة2ةز ةزة ز ز ز زة

 ل ل

 تي ا ا ل

إف ثنأتلل كو فلالا م لطض نوط طنووعف لاو ةكرشلا الاو
 71 امم جدو هفرس
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 ما
 ني



 ةريظآاك بشخ عمجنا ٌكابحلا راق وأ ةذقعلا تكبح فوقيثوتلا كلا وطسولا ىلع |

 لوق:دشتمم ض كرب تامل : ةريظحلا لاحلى :رهزالا لاك همجي بجو فدشي ِ

 سأرلا مضت ىتلاةدقلا ٌكابحل اوك أ اولابحلابمركلا نورك كتاب طا ْ

 اوهسدهتفمار 0000 ديمع ىلإ نعدولانانإ "رك ذدقو لج رلا او بّتقلا نم فضلا ىلا ١ إ

 اةدنتاو دايو ديور نش وئلابح - عج كبح وكب عج نفك مول عممباو 1

 انس ىلس اب هزات رسسكستلا دع ارعشلاو املا نب كلذكو كبح ١

 نيذسو ةثسفدتك كيوت محو د سواق سعرا 2ك ل -او : 1

 سأرل ضيبلا كبح ىرهزالا هوو لمرلا فةسقد ر طلا ةكيبلا ىرهوحلا نسو كاني ْ 13

 دس ٌاودديدح 7 دارط 1 5

 هشأر لاحدلا َه ةفصق ىلا ا راكيقابفلملا قئارط كل دكو لاق 1 2!

 2 رلااهاع ت هاذا ا ع ل اررعهسك 100 _ ١

 ىفو اهقيار طمانمسلا كو ةانععرعشلا 2ك ىرخ اة اورو قئارطتارصيونادعتستا|
 قعار هاالأوو عجلات عجلاو ةكيبجاه دحاو موهتنلا ءارط وعي لتنال ال ا ْ ا

 ءاملاو ةنكاسلا خيرلا هيلع ترم اذا هل لاك «.ةلكرسكت كلا لاو كل تام لاو ةلوق | ١

 يح اهريسكت ةدعملا ةرعشلاو لاك اضي كي اهاديدخلا نم عردلاو عب راديترماذماقلا 1

 نانع ىودو كئامح' -ك.خلا عسب ىرهوملا لاكو ةكيسحو كابس كمل ادسحاوولاق 0
 تاذنولو ةب ةغللا لهأو قصساونأ لاف ن نحاول كب تاذااسسا وللاعتهلوقفسانغأ] ٠

 لس ولع هللا لص ىلا حدة سمن و رع شد د> قو ةحسلسا قنا رطلا 11

 هلع للح أم ل اومحا وم وهلا ق رطابيذنال ت تاو بلا اهيىعب :ركيحاهد حاوق ءرطلا كد السا 1 7

 تناك اذا ةكومح ةبادور هلاك 0201011101110 موا ءويحلاو ١ : ٠

 0-5 لوك ضرفو هةكيمحا دسقف هل بع تنسحأ او هدو 0 :لكولاف قالا ة بدم 1 :
 اسرففصيداودوأ لاق عافترا عمءاو ةساهنقز لاو 0

 او زا !فقاعنا قولا. اولاء حار

 و 25ه< 00 >- 8-7

 وئام ىو رتب 5-3 هيمن تنئلا ميهعن لاكم

 وو م

 م ه8 ع

 نئابللا قوذ سان ااِدَمَلوسَ 0 ادلاو ل سانل ار يخ تدص الإ

 و عه سس 69و

 ) رشع ىلا برعلا ناسأ - 20



 لصالا شماهببوتكم )2

 اند ف هلع ل وعملا

 ها ةقرو طّقسانه هصن ام

 مدنا عج ةع-حارعو

 دوا يبقا مارب
 ءاذلا لصف افلالا اطقس

 هاندحواناف رغال ”ةلههملا

 وهو مسنلا ضف اممم

 قماسنأ كلذلف نيعتم

 5 ةع ومطملا ةضتننل ا هذه

 ىىيعصم نأ ىرت

 (كيخإلا :١ +. نفاكلا فرخ "ذه: ءاحاوءاتلا ل مف 1
 ه6 <و

 نناهللاسقن رئاطُلا واهب كتتسادق وادق امم اوماكةاوناكن اوال: ذالا انس ا الدسرد

 اذهب كتف ةخئافن اركذو ىيوم أ ثيدحلاقريثالانبا (كان) عاركن عةرع

 نير هللا مكن ن مآ اولوتفنيلاضا االو م-ميلع بوضغملاربغأرقاذاو ثيدحلا ىفهلوقىملا دودره

 ةملكلا كَم ةنهطمةوعدلا كلت فلاع هناك الاوأ ةزونلا هذنمضت ىذلاءاعدلا اباه: نيمآنا

 رثك اذاو هلوقوهو مالكلا نم فلي ام لغافوطعم مالكلا نوكيا هانعمل قو اهبةسقاعموأ

 مضتاننا كاشف هياوقثاو هوعبناف مكماماةالصرةقلعممكتالص نادي رباوعكراواوربكش عكرو

 (ت) تدادحلا قايشلذكو كاتب تبتو
 ظ كمان وهف عفتراولاطىأ اطلاق ور ووراتك اواو و وَ ”مانسسلا قو عفتترملا

 ا 05( عفنت سم ىأ كمان ءانم لاش, واهنه» ذلك وكم مانسسلاةيطعٌكانةقان و

 داولا نودي الو ءايل ثودواولادبصخأ/ كال. ديسس نبا لاق هل]_ءذال اوقجلاديد كان

 ةجرتلاهذهل.قمدقتدق 00 روحا ديدشةئانقححأ( 1

 1 5 و

 مائسأ اوهلبق وثاك اممانسا ا تافاثلا ةديس ١

 ظ هديا هدشو با از, ب.اد دشلا كلا (كبح) (ول لاء لسن 0

 اهتعيز راع ةكيللا ليقو ناك امء ىذا همذ لمعت كد دي نيب نم كنزا :!نمجرتنا ةكسللاو

 قبح كاوستاعجلاق هنأ كرادملا نبا نءىكحو رازالادّسوهو ءابلابٌلابتحالاذخأ ا

 تناك 0 2 نءىورواهطسو هن دشاوفاطنبتأ ١ ارما تكمحتوهنز رح تا

 ب

 ىرهزالا لاف ةررتؤمالا ىلصتال تناك امناداراهماكحاورازالادش ةلابتخالا كلوب اهتحالا

 ماج ءاملاب ءلابتحالا باوصا او ملغ ابتلاه لايتتحالا فىعمصالا ني ؟ءاورىذلا ||

 نعم 1 غوت كسلا نبادا و اونو وش 1 وة 1 انمحا "ات كاتحا

 لوفءاملاب يمصالا نعف ردا اذ_هثتك دسعانأت ا قههوىلا قيسني ىذلاولاه الا ىدصالا

 دادي لوا فداك ال هنافنامقتثالاو اب شلا امتناع تاوماعلاو لاق ابهمسخو و طقنلاى

 انشأ نما ريثك داق ةلاقملا هذه نممط سامفهتلا هجر ىرهزالا فطئأدقاو مع ًاهللاوةلْز

 | اذاهنكلو هساك هراتتع الام طءضىلا قم سو هطقن تالأم اهقسف ىرج لقلا نا انريغنمو

 ١ كلابتخالا ىلايالالاغ دعوا الاف همك :ؤرازالادشت ىأةالصااىقاهع ردت باع

 » ك0 نك نسل“ ل 2 3

 ظ ١ | هنا ثيل للا ةكمشلاو لءأدقاوهكرذةسافهيىرجاملن طفت هل ظقنتهملعىرقوأد 'الذدعب أرق

 حمهيسسي

 ىلع

 ا ١



 كمال 1 (ككن) - فاكلا فرخ « ءالالضف

 :قهو ءارثو كارت عملاوةدرغملا ماعتلا ضن ىه لقوا يفام اهولخدعيةالفلاءاهكرتت ىلا ماعتلا 1
 ىتلادكت رتلاهيبشتلا للءاها روم ش الاكل رااديدللا ضي ةكيرتلاو رت باو ةكوتلا ْ ظ

 ديل لات ْزا هعجنواشبأ دكرتلا هوي روث عمباوةضيبلا ىه |
 نط كريو اامدر « ارملة زئازفذةمفت ١

 فلا دقو قرر بالاك وعملا غرو نسا ودقاتس فاغأ وضيبلاةعاسب كدا لبمشنبا |
 لاقفليسلاهردانىذلاءاملا فدك تلا قديترفلا |

 ! مادا نم كذلا ىرادو » . نررمءام نم كي سناك ا ظ

 - فوُدلا ى ذلاواهتفش ىلع 7 رهط نقال ايل اثو
 لالا ءا زانوكستكرتا هتكرتعلاطب ”ركمرلا ءاج نا مالا هيلعريطلاثيدحؤفو دا

 ولو ل سقريث الا نبا لاق ةكعامهكرئابل .رحاههمأو لم عمس | ةداوةيدي رب 37 : اهعجبوماغتلا ضس |

 جنو مالبسلا هيلع ىلع ثي دحمنمو كولا ىشلا ىهوتكرَتلا نماهجبو ناكلا*ارلارسسكيىو : 1
 ابا رومدارأهقلش فل ررلاعتهتنان لا ثيدحهنمو سانلا ةمق ومال.الاة كير 2

 هملعام لك ًاذادوُقنعلا"اهريفبّكد اوان ا طين و :هلغغلاولَمألا ن نمداسعلاف 1

 لئارو 3 .رتعجلاو 1 نواهيلعام ا *.امد_هبةساكد اكد .رتلااضي لاقوة ين ىأنع ِ ظ

 4 ةرادالو 15 الو فهلا رابالوئىنةيخقيرف صن اذاَقد- علا ءاهريغبك ءرتلاةيملافو 3
 ْ نا ٌرَلاَس تاغللا ضع قل_.ةملا 3 اوي 6 كار رعغألا أ لا 1 عامتا كلذ يس ا

 ةلار عجل و ليدل للاب ىذلا فورعملا للا لاو ىنبختيال 286 اديدشتلعج أ اذيدش ظ

 امهوحشو يطبلاو نط رلاكنملا تالا توكيالو خدش هنطواكت شياو كال (ذكن)
 2371711101 1 1 ]ذآ ه5 ي

 قج ألسبقو النوم ألاقي ملال لالا هند شى سن وأ هاتكتكما ا

 ايولزبك ككشو بار ارضوتب ردك لاي ودك وثوك ان عججارقملا غاب اعابتا ١ كلان لاق ا

 دقو ديو نالت لاقي قابسكلا لاف: كوك جتفلاَتك كمدقلو اك انتنك 1
 هم و5 1
 ىرعملا نع ةك اًكتلان ,ودو هاي أرالىذلاٌكيكَتاو اي ؛اذا د :رهو دكه لمد ََ

 اص ةيدابسمثلانرقك *ب. اها اردقتك اننا تأرلا ظ ددنأو ١
 جو موج و 5 ؟

 قنقلا قولا كفل وككدتلا اولاق قمتاذا ناسنالاك و مسد ىارعالان نا بيذسهلا

 الا لد وازمبلا ظابر يكلاو ككاو وإلا .بأأ 4 مراة ءكتلاو

 جدد

 كامنم اج دش

 ةنانس سن 0 0 ابك



 (كرت) ٠ فاكلافرح « ءاثلالصو 20

 رخلاكن يعلا ىسحل ١ و
, 1 

 ارق ماسلا تناك نا ىرهزالا لاق ضرأ ما 2 6 | (اةقوفتلنثلاانلالسخإ)

 و .

 كلوستك اءزم ىهن عراضملا فشينأتلاءان ءاتلا تناكناو لو ناقشت مييربأرانةيسأ

 مظع نمو بحلا ماظعءاملا ليلة ضب 0 نركاربفت ىذمدقو

 1 كاربتو ماق أ ناكبملابًك ريت ( كت ل لون وكي دقو هرصم لع هبحق شن ىاشألا

 ا مومرم )ومس ه5 يوص رة م وهدم 2و

 ||| هتيلشاكرت ءوشلا تكرتو هكرتاواكر تدك تب هك. ا ارت )إ هنم ق تشم عضوم ْ
 همام م سوس 88 سس

 كراخلادب ير لع مالوم اوهو زل | عمم كارتوةك 0 57

 نةالصا 5-5 وانش ىذلادهعلاثد تي سرا داى كرئااغميفلاكو

 ١ نبدج أب هذ كلذاواهتقو حرذيىت>وأ اهبوجو رارقالا عماهكر نموه ليقرفك دقف اهكرت

 ظ عمن فديو هبلعىل_دب واهك رتب لتقي ىفاشلا لاو رخال ىلع ال كلذ رفكيهناىلا لمنح
 1 ْ انيقبأىأنيرخ الا فدسيعاك ول جدزع لوقف اال ابا مالا ؟لراّسبو نيإسملا

 2و9

 1 1 | نا عورة لانالع لاكي رتلاو كورا ثارتلا . نما رام تيملا لجرلا ة كح رو هلع

 ظ ١ تدفن ذاعلا ىهو ةكيرتلاهيفزتاذا لجرلا و فارعالا نا 2 ذللك نلاقبالو ىنامعألا

 يسال يردي دق يرلا

 زاب نفك رسال 5 ادا سيال

 هوعز ساثلا ناك ىذلا عَ رمل 5 ءرتلا ل يقواهن .وعراالف سانلا اهل ىلا ةضوزلا دك رتلاو أ
296 

 نيا نعي رض لرتلا 5 57 هاناقبهنم قدأ ىدلاملا دا تضاف لح ىفاماوةالفىفاما |

 0000 لد ةرتع بيجر سس

 .و

 -  ىشعالالوقهنواهك يملا
 - هم هم و 8و0

 اكنازتماعتلا ضسإ اهمقلنو 0 اهطيبو نعل حركت رفق امهم م

 ' ليغملله|ثمو ىربنيا لاق
 مده جانب ناكر * اهدى دالا تكي تك ١

 نعجة موضعت صخنو حرفا بتم حرام دعب ة ضيا كي لاو هديس نبال! كمدولاو ا

0 



 0000 77 7 ا ذذذ ذ 1 اا 17

 010001“ هةر 5

 دج وو ابد ةيريع عر رس او سوعمل ا عشا و

 ا

2-0007 7-7 

 ا يا و و او يووم اى نودع
 ا 2

 فاو: فاكلا فرع هع تالا
 ١ اهعاس ين اق ع

 سل لا بسم 5 كلام ف: تنذ ناك اخ

 5و الاه 0 رد 2 ىرذلا لا اوطموكبيقارع

 مانا ةيفعا ونجا شاول مالا اوبل بالا لاثما ياو

 الاشئاريرشنلا لقول عباد
 نارغالا امبشاةرتوافرااو هز ل

4 

 »ه -وس

 - ملاكا ' #* الرواد مهاد مالا امم ىذا دياب كاطعأ '

 روش ”تندنولا ىو ايلول كوملاو لاضاق وح انلا كئاَويلا لاف رمسَف ا

 ىنلاناك.انمع لني ظفانلا ضءيناثيدسلا واهكوينععلا َكالاقيةاملا نيعىعينيعلا
 8ع هم

 هنارع نبا ثددح. فو كيتا نية قدا يود لوملاو اني عضو اسوا نال

 كوملاواهحن اودع وفقه تحارنب اهرديىأاهكود تاهل ناك ول نمةةدْني هل هناك
 اذا كابو ىرتشااذا لاو عارال ى أئنمبلآيال حرب مهرد ملا هنا فار ءا نعوض عبيلا

 0 مس 87

 الايتكي ءاتكع لاعب يبست قيد شلال كولاوءارسشلا كوبلاو عماجاذا كا ايوعان

 دقوا ملعازئواهماك كوناهكوس نان الازانجلا لانو رام ادافس كوسلاو كانو كاتو هيشلى دب

 ظ درع انجزتوت الإ رافت دقفك ربا لاقةازلاقرمعتسي

 اهكون ذا يب نار ارك دورخ هلاك 500 7 ا رجلا مقرملا شاقل

 نكي تاو افذهكلذ رعى أرفرجلاةصاخو ماعلا بارض كوَملا لصاوافذقهلعجورعمدلف
 وم ير

 ىثوتي كوس مالع شرق نملجرللاعانالفثا كلما دب غن نواس يدسح ىفوانزلاب رص

 هلاودسج لفمهيلع طلتخاكوبم_ميارموقلا كابو دسحلا هيرضات أ مزح نبا ىلا بتكف كح

 لوو كلونلو امس لانو ةرهلوأ أ ءلونلو ًاهتقاو مهيلع طلت اك ول مظرعأ لانواسرح
 م ٠ 9 0 يف .٠ . ٠ ا ا :

 02 ما ع مت

 لو لعن كاذكضوئثلوأ ىأ كنان لوأو لو اولا. ووش لك لو أىأ كوبو 7 لوصلك

 قوءديتاذل 1 ًاهنسقل كوك وهوة حل راكد و لكلا اهتبقللاة أو و وصلك

 مل يلا ٌرعىاذل وس 0 كا 4 ومن ىدح ات ورش اوامهتاثيدحلا

 ىنلا نال وُ ةوزْغتمممو نانالارانجلا كاملا قيهنمو هاله رضيل م هسلاوهو حّدسقلا

 هنوكرحي و حذقلا هيف نولخديىأ لوى نوكو بيهباعصأ نماموق ى أر لبوهيلءهللا لص

 ءلوبلا نمل ةفتوهو كلو ةوزغ ةوزغلا كلن ترمسفاكونا نوكسصوُمم جلزاملاقفءملا جريل

 لصالاءادك مشافلاو هلوق

 37 ذي و سف :دامىو انه

 53 ةدامؤ5 :رامعلا هده

 لعلف 5 ةدامىاهرت دل

 ررجلف يف نع فرم شف
 يعمم مأ



 (هلون):/ ١ ١فاكلا فزت * ءابلال صف 14:
 1 222222252222222 ١

 نمبرطوجو ىدلبلا فوغ لءلبلا ودل لجلا كدلنلا ثلا ٍمقهطةدشو هس بغت تول كلد

 ليشداهناك لك علا لوقت ةثثبللا هنضلاشليقو ءوثلالصألصالا كدا 0( رمل

 .,جزرةراد ناو الا يسرا, ىرعالا لا هك اهيدب تسلا ..ىلاهدرلوقت

 هم -”ةع

 .ةتادوس 5 ءلاوبلا دم 3 .ك؟فاميىذ تعانق: تح اصو

 لهأتو هنماق ناكل ةلاح اذا تتم رمل كيلاود اودلاوادعاذاوإ يعي دعنا لاق

 ا ةرييهنب روج قدزرفلا لاق هياوماغأاذكعضوماو 2

 رمل لا ًادموقلءو * ىملاو ا قارعلابكن ] ا

 نسم رضنلا يتارزعو ناللف كسك لاي نك زف كمبو تنحل ةسنك قئلاوأ و

 00 نواة ةاناكاو وص كرنب لاق اتناك كشتلا ى هوما لأ هزاصان لخامرلا
 2 599 »همأ د

 : ا دوت لاش دوو فارون ايو 2 ناكل ان اياه خلومال الا كي

 5 رلا نبا لاشي ىهو ص.مقتلا بكايت دعو
 ةمءس)و ّى 367 "ع

 موقم عد هنماهأ دان « تقلعدب :رطقلارورزناك

 ا ْ م دعو ىرخلا لضم سنمتسادلا وهو عاقرلا نا ىلا دعو ءازعاذكه

 1 اك م وه ه + سو 6 1

 . معا باكنالو اولا نميغطا #2 امهتعبطو .زدص ىدارقناك

 ا ش .اهرك ةةجتيرتلا:ذهىرن بالاك ضيمقتلا ردت قالا لاهو كردي كداتملا دوو

 .ةيلص هنو نال ىره رااكا ملسال ةلاددم . ةجيرتىفرك د دباوصلاولاه لدن ؤقرهوملا

 ةتلدح راش ةنيعستكل ارةقانأ 16 و(: كج ,دعباهيءاجاذهلفاهتذإبز زىلعلءادموقبال

 عسهعجو كلذك ثا ابرععت واكو 5 اندق راهكتاو داما مسهمالكن د نئاوبلا عمار

 ْ ةفرالا نميرتلالا عرس داولاىلعءايلا هيف تانسدا فوه ىارعالا نبا ىكحو كوب
 يلارعالا باد نا موف مي 1 ويم ميصاولا ماك يفضل رانيا

 دش ل ا ل ل ا
 :يسومص 2

 اكيضاذوعو ىنجايلاتم #1 اك باضهلك اهارالأ

 1 مدقنأردقناللفطاةدمثنمتافت ناو نمسلا نم ىثملاف اهلقاثبل ىئ اكدارأَىذح

99 

 . تيس كو لور ةقانلا تحت ا,ئاسكلا هعيضوم فروت ذموهواهعورش ىءاهدافلأ

 0 ا ع ااا يع قوهلاقر ردئاو كاف ناملا تئاوبلاو

 كي

 نفك

 د مف ل 177777--0-27205 ح

0 



 كنفست نيني ل اس نفيا ع حسو ير ل يل ا ا ل

 ليل (كعلبإ) ' ١ :فاكنلا فرخ « ءابلاَسك

 انضمي مضل _ناانلا ن "الكم ىلبخ نيام بوعي لاهو تو ازان ئه ولكن م

 ىأقرطلا فاضعن مبضعب كمي ساننلا نالدكب تعمل قو لذبلا ىفءاك> محن ىفاوظلا

 أ عضوم كي نا ل قاكراسم دك ىدللس انلل عضو تدلون اىاسعت هلوقىف حباج:زلا لام عفدي
 نمقتسشا مالا نوكينا لسبفةغل ىقاقنش اما كي ىذلا لاك هةوحامرئاننوتمتلا ظ

 كذب تدم كم نطد سس 54 : ل_ءقواضعب مهضعب عفدىأ فاوطلا فاضعنم_مضعي سانلاكب
 لل

 ر ا و |عضوم 78 :للق 5 2 ءامنأ نمد - هاش ثد هددح قو سانلا ماحدزال

 ا ىلا 0 2

 كو رر كح, تدخ 1 29 هك ئذلاَكي .وثامقاعس د ميما وءانلاوةدلملا امتاامهلدق :وداملا

 5 ور 1 اكبةتمعسلاةي راعلل لاقت وعاش دين شخ اذاذلي و 0-1 لا
 دوم د دود

 ىلارجلاَكَ اورتن ُ 000 |ماعلاكآلاَو 5 هةهدح -ارحرو ةزرام ضو ةاكوكو

 تدل 3 زوم ”الاو ث هدزقلا 5 7 ءء'الا وةعاسجلا ىفمءآلا م-هلوقهريظنواضعباهضعكدي

 ىبا رعالان باددش ًااماماقهملارحلا 1

 س مو 1 - و م

 ادذوةنسفنىلا 8-50 رشاد كتب ولاه ا يهل رجا امنامعزف |
 ىهسو ءه م |

 اهدلون زعل لهن وش كبك راو ةفاضالا مم كاذف ضوملا انهن الا ثوكيدسقوةركشدم |
 50000 هو كات كئابو 31 9اس بايهذلاو ء ىلا هكدكيلاو |

 يفي 2

 ءاكسلبلا يتلا 5 دنس 1 ا ع اولا نم ا اذا قادشالا

 لئسعلا ىأةرضحب لوقا .ارعا تعمم عضو لاق هنءهلاوزرسسع بوثلاب وصلا اداتبن ١

 537 ولئيمعلا ونأ هبت :كقءاكيتبلا ةمابتب صلختب داكب الذ بايذلا. كرك ىذلا تالا ذه ىعسي | |

 لاعب لفصل معمل |
 ١ وا هسو .:

 اهتوصلاس ءاكسلللاتنأو د ىذوجأ كن ءانريخي ظ

 5 ظ
 ]| لوقا ده ربنا لاك ةنسملاةيضيرتسملا قولان هثعلنلا (نع)ا تاما ضم ىلع رك |
 ]|| ةقانهدسا ءنليقشلا ةقانلل كءلدلاو كءلملا ى ار مالا هريغدحأأ ةنسملا ا معا

 و 1 ا 1 أ

 اهيفنوك امتي سانلا نال ل قو مظاهفاودح اذا ربابخلاقانع اكدت تناك انمال كدب تدعم

ْ 

 ا

 ا

| 

| 
 ا

| 
ْ 

 ه7 وم

 ركش الفرق هدو ع مدل كغلب لحررتدا ونا قوديلب



 لصالا ىفاذككلوظنلا هلوق
 هأ زرعو

 هل علا .. يفاكلا رح دي ايلا لبن كن
 بح نص هس سس هصصح أم مصعس + .تيصسم بح مممسسس 55050

 اأوهو رييفشو ناي ني افا مدي_باا لراطعملا ريغ لاهو قب هرطبلاوه ٌُك لرطملا لاق
100001 

 ُْ | همكم 0 هتيشم راتب درلطنيىنلاىأل وطعلا ىشمكزو و ليخد
 2 ه2

 أو بزعل نموم لك زعاسب وقل 2 داوزتشم - ىهران“
4 

 ١ جو هطسورشلا ةكوكعيو مهعمتجسانلا ةكوكمب و # طال ةكوك ب هل نم ندع ركل د

 ٠ لوالا مومتنم نوكيا لول فم كي نما امله ورا نهار َخ هلا ىنامعللا

 ةكسج وكعبأ مك جتفلا او مضلاءتءاجر داو ءاشأالا
 ظ ٠ داحوةروريسسراس وخر داصملابتبشلاو

 || وهو قون مالا لئممسهمالك الرا امانا حسا دج

 ا م

 هوقو ءقوو هطسو كدا ةكو كيو دلتا اكول لسة ىرز

 ْ ند اَمدِش 'لوكعنلاو قاريسلا نع كك 5 ىو طالتحاو رش ف ىلق وحامص دو ةاج و رانبغىأ

 ام_هودلب ما تكمل با رلافىرعزالا .(كبلمبإلا لح رممسا ككعي و عضوماكوكعيو

 كيلعسع اندر صض ويلعب تاخ دلانقي بصتلاو اني وارد اوانار ءا اطعافادحا واسعتا العح ناممتأ

 همه -توضص ,

 ١ .قرك ذام ىلع يت شاول ةبسنلا ولات رك ىدطتو توم وب ذدهو

 م8 -35 9 ع 1 يم شرود ص  ىر

هنق حاكم هكمد ( تاي نملا دبل ل ستدبع
 1 ىادكب ك.نالف كيو هق ةرذو أ 

 دام )<

 لاق هحسروأ هج ازاكبكم .هبحاصلجرلا كيو مح

 و5 6و ني ص ع

 : هك كمي حلقت 15 5 [هدخأٌبيرشلااذا

 نمهناك دنردنءالاقو نيسان وسوف رانش زحل اندم تل تالف :اعمدلب دروب ىذلارصضاخالوقي

 .موقلا ًةلامتو لاستد ا نك ارتائش لكو ماح ةنالاوقيوغتلا هاف! كاد يعدمل دانفالا

 همم 9ع

 لَ ير اوكبل دقو مادزالا ةكيكبلاواوجدزاىأ يلع انلا كلاتف ثيد ك1قواوجااززث

 اهتزت لمقر اظيلغ لاكي رو ريثك ل عجو كلا ضعد ىلعهّدءنحرط ىثلا
 9 9 و ه<

 دشئاو ةطسشنلارهلا ككملاو هامات بخليج لاكملاوهورصفلا ل جرلا
 سمامع 07

 0 "د مهرومأق ىسي مها اندلع ناك اذان الف ىب كأن الفلاقي ىف * ك.الارمك 0 5

 ه ءءء دس

 لدحر تككب لاقب وعضو هنو دراكب .دلا كيو عانيللا قاعد هج اذاةرملا ل تجرلا

 و 5م 5 - 22- 0107 <

 همسك ,واهقداكباهكسي ةنةنعدلا وة ع رزقك ربنا هرك ذ دان تقع وه:متعضو

5 

 | 35 سس

 نك ا ل 22 م يم م ع

 9-5-5 فد 0 0١ لك

 منقل ا ع يل نا ل اب رك نكس وي ف ال يس

 يروا ” وحزب

0-0 

1 



 رادكوتو ئيدغلا متواهرمس كو املا فبدامُع غلا راهب غل نااهترمأولةرعسهلا ثيدسىفو

-3 

 دشن اولا ارعالا نباَن ءباشلا نمبر شناكنربلا(كنربإل انا سك بولا + رس ا سو اج جم سويت حل“ ءع < أ السنا ب ب حا نه لا دا ا

 ل (كرطن)' ٠ فاكلا فرح ه ءابلال طف

 راغضالئ ازا تيما 20 لايل مذ ةكمساروعضوموهليقو نول عضوم مس ءاوهو

 1 ء ةمرلاوذلاهدخ اال عمسألولاقتلالتا

 كناربلا فاضقلا ناعذجهيراوج 3 ثنو ”ةرغو قاعشلال الا قم ادقو

 م 2 ع 4
 ود 7ودوضص

 رذلا لم مهتعطفاذا هنود رف هتكقرفو ةكنروشلا تكسرت ا!فوكاونلا ىؤرتو

 - 1 ١ يدم ع ءوهم هو

 اًماطم ىناسا هللا لءحدق 5 الخ ادقالعس فاك درو + اقلخى نا زاناكناؤا
 لم م

 مخك ناس هلا ءازقلا لاه ةدسك الا نمبر كار لا نزو ىلع ناكَتربلا نر هولا
 نا هد :درلا ةطاب لنا كدملاو لمعلا»و 50 دا «(عخندز اكان ربلاش .وتالعه فود

 نم طاخلا ك_.ثيلاو لاك را زي دولا هان .تءاسأاذا طاشلا لاقي كاز ءالا

 ا 1 ره أثيدحفف ةوةدعاتمةطايخ هتطخاذا بول ٌتكسشن وديج وءقدر

 تي مالكلا كت و طاش اكشن دف هدعس نمت أهيلعمُمُم . ناكفرت قرطم

 ةدسغو لاه بذكلابمالكلا طاَخو أب ذكلا كاشمالاو كّدَملال قو 1

 كده لاق وذك اذا كَتئول تدب زون لاو بذك اذا اناملك دلال

 كَكما او كرس ءالانبا نعش لكف للاكل لرقوباذكلا لاس رقاب كنك

 رهسنلاق كسلا تيذهتلا اغبرمتاف رساهقاساكشباهكش د د لد الاكش دو هلع ةرامالاكلا
0 

 كشك سي ءاوقلا لقنة شو ةعرمسلا كش اوقيفرا سانيا ديزوأ اوقلا ل ةنةعرس

 هأدب طاسسللا الو ضرالا نم هرفاوحن عفت :رتناسرفلا رح ف كشلاو اكتم راكشبْ كثي

 نيذيلا ىشب ل -.قوامهتعي رمس لمعلا نيدبلا دقيق لمعلا تغدو نيالا شبت أرماو

 هرهأةع رمت لمعي ىأ سحالا ىشيهناحز ربنبا لمعلا ة عب رسىأ لمعلا شب و نيديلا وُ
 هع ةماقتسالا د ىنشملاءىست ىلا ىهىلارعالا نا لافو ةعب رس ىشدةقان

 3 4 كضيف (كضإ) اعقرالشل نع رسأى أت كستددقو جورلاو ىثملا

 لرطملا ( ذنرطب) ىلازعالا نبا نعكلذ لكهديسنبالاكاههطقبال ىاهديمتل ٌكضِألو

 ايشحوار ون فصيارلا لوقىف ىمدالا لاق ل نبارعشلا نابوىرامنلامتقمفورعم
 م | 8ع

 ناك طد رديلع ارطملا ذم 35 .هلَقيلأالادرقرهاوطظلاوأعب ٠

 (رمشعىلا' برعلاناسل ب 57)



 00 ! 00000 لا رس  لالسا ب

 لوق عي رخو عاانسنلاتبأ راو عجبا عجااناكرب 1 اربأاىدنعو لاق ناكربو

 ضرالاه>و نعي ماظ» ءامىلارقص نم تره ةاطق غصب ريش

 را هنافاح ف مطانثالا نم « “كشر اجت اغتسا ىتح
 كارلا لاك ةلكزبندحاورشلا يدم برشا

 ا 515 ناكر و قلع نم قءاقشاحرب #2 4 "ارق قطاضرحادغىح

- 03 
1 4 

 ظ ] نضل اوهو تنل اًددنم كاكربلاوهسقاسلوطبالرمحشلار اسو ض4لا ١ نمناك امو»ل قو
1 

 ا 9 0 أرق قطماَسحادغ تح #4 هردصن أر ذو ىارلا ثدء د شنو لطخالا لاق

ّ 

 | دعب ؛السلق تشر تينناكربلا لبقو ةناكرباكوبلا دحاوو ادي يور ىتعيطدلاو هو لطههدحاو

 1 ل 1 نايرتخ از موهوتأدس | نسح قايد قورع ه|ضرالا ىلعارهاظلمرلا ف

 0! 001 1 اهرودصاعالت تضف هس 0 ىَضَملاوذاَقاوككربلا ىلا ثرحج

2 
 ل

 ا ُ : عازل تسدشن ولما مث نمبر تناك ليقو أر »تقر اوتماوربفو

 صم تو دع

 0 ”ٌرلاونيمطلا قلص ىذا كروبلاو رولا دب: رولا 03 هصئارق ام هاضرحا دسغ تح

 هلاماو هلففالاما نير باغفال ' َشس . الاو رايامهدأ 5 مدسعول لاق برعلا نمتاوخآ

 ”عضومتاكربوذ ودو ظفالاةفللاماو
 مز رشد لأق

 ؛ ُ

 ماكس

 . مملمواطناكربىنبدير رش « اهنتاكت تل الااماذااهآَرت

 0 | ظ 1 ام و
 3 رتاودلار 55 0 ”لربىذأ ل والهم ىدنهلا لعلغأ

 ا مالنا دوس رو ىربنبالاقن أ ةدحان عضوم مم ادرق لائم ع

 ١ | ىو هيفني رفاكلاحاورأناتددلا فءاجىذا!توه هريدامغلا نال.قو مضلاورسكلاب

 1 | ولات مهنعدتتاىضرراصنالا نا ئورب و ّمهجف ةعسقي دامغلا لرب ندير دنا نعهيولا شا

 | أتانا ىدولىءودع :وةلاهام ل_ثمكللوقناماناهلنالوس ناد ,وةسلع هللا ىل_ىنلل

 | نيادشنأو دامسغلالريىلانتوعدولو هئال اوسرابانناهمأو تيد فانتم ليالتاةفكدرو

 1 اعلا فك اهلوافد « البلا تركش اذاو ل
 دامدلا درب ّى . اح رو كماقملعجاو

 دامت ولا لالا ىد ىو ع رع راحل

| 

١ 

 مشا



 0 (لرب) ٠ فاكلا فرخ .« ءابلالصف

 رهْر لاق دحو ودعلا ف عرسأ ى ا لرب اهيفدازتالاو ئودعلاف ءلارت.الا |

 -ٍء ا

 1 ارسطو سلاتب رضاذاىدح ه« اهلها ملا اماذااناغكا ع

 دافيد لعلام لقيا ةلرساومو دع قمت مدلج ىلع" نت نا سرغلا كارتباو 0

 اذا ٌباصسلا آر اواه ه,طممادت كرب و ءانوسلا ت رتب اواهلالمن ادد ةئادباصسلاتكرتتا ور 1 ١

 لو رلا سيل كورلا لاقي ضيسحللا ار ءالانبا ضقت لملا ضرع كعب اورطلا جن

 مسالاو كولملا لم ءلورلا نا هتاجأف ءلوربلا كلل هدن اسهال بارعالا نملحر لاهو |[ 1

 ىلااهاد_هأو هنعهتتا ىضرناهغعنتناقعصسَلنا لع نملوأو كورلا ل عود ريلاهتم 1

1 
2 

 دشنأهنا ىارعالابا نعميهاربا ىورو سكاف ةكسّرلاامأو )سو هيلع دلتا لص لابو زأأأ
 لجارملاوتكربلا فىبثملاو « لماوهادرطاندجوانا .٠٠ بيلا نشل

 0 وذلاسكا ةكولاو لارا كلذكَور علادورب نم مسنجسكرلا لاق 1

 ادفرلاو بئاغرلاوجئمكبتحانأ ه ةكرطاطع قلق ناكدقتل 2 لاغأأ
 كي 2 -

 لاةدو ة هجو ةكرب لاح ندامة عاملا لاي اه ناملا اوعسأك لب :الا نمد ”اهلئانه قيل ١

 ةو-

 رويال وكل لا كارتلاواكو ري تكف ةقانلا تك 9 ا
 م © <

 ةالصلان نمسل كارلا نم * اهمتمك رعناعتتحرقدقا

 ةماعلا رات ذعضوساتارسكب او[ 2ع

 ه4 < ا ةه -ٍ ]|

 نس نقف الاون د اترك مارادلا تفر 2 1 1

0 

 تسكر او هدم سناااهيقءاملا ةاعأل كاذب ت دم“ لاقي كول لا عدبلاو ضوحملاك ةكربلاو ١

 اضأ راهو ضرالا ديعص قوفداشعأ »ل لعجتال ضرالا قرص ضوح يس كذا واملا 0

 . درومىأ ىرطتاف هن دروأو #2 0 اش كربلا نتشلكى ا تنأو 0 شنان[

 00 رول اما ةآر ا هسوبزاو فلا لس مت هكر نار ءالائبا | ا

 17 رب اهتدتاواكرباهاهانمو ةكمق 5520 ونلاب تحرض زج الادتن وسلا راهسملا ||

 قواطتالو ءايهسلاءاملىوست ىلا ضايي+ لا امأورثك أ اولف انمرننادركتاكترتطا ||

 4 ىو دس نا لاك ةانغلا بلح ع ا دولا جعةرح .الابأأ



 (كرب)  فاكلا فرح ه ءابلالصف

 اص م 6« تهور رة و تس هوه -ه

 0 نب نادده بلا تطعأ ود# مبان ربت ك .وممصعقأَف اهتدش وب ردا ةفصق

 ا 8 ناسنالل رمل ل قو كرا ذا ريعبلاردصدلج نم ضنالا كواموه ل .ةوردصلاٌةكرملاَو كْرملاَو

 | نم كرلالقو ةيلحو ىلا“ هريطنو عملا ةكري رلاود_> اولا كربلا لدقو كلذ ى وسال ةكرب ريل و

 ىنعالالاقردصلا سرفلا نمةكرلاومرهاطتكٌرلاوردصلا

 هدوم

 ماجللا س ام رسم اذا 0 وتلا ليكمل كعلم

 0006 ”تاقوترمس ءاهلاهملعتلخدًاذافردصلا وَلا ىرهوم ا
 0 8و -28-7 همس دك - همه .

 مزطاةأابكر وردك رب * ةوريراقت نع موق

 . ىرعت: درا نا لاك ردصلا طسو ءلررلا بوقعي لاك و

 لالا دبع فلتر ردساو اهكر ابقي تكس نيح

 داوداألوقةكربل ادهاشو

 د :ريغفةكرب ريلا يَ نا »0ك ا 1 0

 | قاد 57 كرا ةسأملاوةبك را لثم لول مساوهوةقانلا هب نسحأام مهلوقو

 ١ | ىلعثيدس>ىفو هوصقأل ودوهشىأنافع أنا يأن يسحلانبلعشي دحفو هرب

 ]|| هتلعجو هتعرصاذا هتك اوةيلاناكرأ فاوبلاوردصاا و اهناو ار باصسلا تق

 ا( كا ريشلاو كورلا ىهو اً اول تنقاو بكل لعاب لاتقلا ى موتا راو كبت حخ
 . مزاخى آن يرشبلاف لو ريلا نملضةوّدملا وبرخلا فتاك اك ١ رمل و

 رارغلاولاتقلاءاك رب.« آلا تارمقلا نموا
 ١ نةلظبلا ممرض يك ارملاوا 4 رباىألا ربا ريبرحلا ف لاقيو لاتقلاة حاسم ارملاو

 1 | ءاششلا ع لاقيالو 3 يغار لالا والدنا ناو نم .وناكلا ”لوراملاو لرلاو

 ١ بطي خيشتا و ٠ ةماعلا اربلمحاو تيمكلالاكهردص

 ا 1 أوهوةلوّشلاو بالاول 3 الاو فاي را نمعوبغتد هلا وهون درةنعلاعواظتقودارأل اق

 | رفض لح ىأ ءاقشلا كر اراعتساو بزقعلا مي موُكُحاو كولا اهل لاق هودربلاةدشق علطب
 ْ راو ءاتشلا ف نوكاسمنا بدحلا تااعتال هيدح او نامزرلا ةدش تفضل |زخمىفهمظعمو ءامشلا

 ا ناك اش ةودع نهر * لاف ل اورعلا مسالا وا دهت ع رس ويحق أ اوبل وئىشلا ىلع

 || كادكتصو همذقدها اذا مصب هم ضرع ىلجزا درا لاقيواهودع فذ مخ ىأ
0 



 كالا (ةليز 7 قالا قرح «« ءابلا لطف

 ظ حاجزا هيل ءاقتئشلاب كرامتو ميظعتو ديت هللا لراتريسس فى ثدللا لاو : سغأ لكى هنعسان

 تعننموهورشكلاريسملا هلق نمي امئلرابملا لاك اراممماسازنأ باك اذهو ىلاعت لوقف ظ

 تيظا وىأ اه ريغ ف :رالا ىلع ٌتكرادفايسلا ةءا رقلاربغف راح اكراصماننات لاكن م ونا

 هتكرباو خانتساىئاكورب لربي ربعبلا لريوهي كراش ئذلابلعئلاٌتْكَراس م هضعب ىحواييلع ||

 ليالا تدرب وهرد_صوهو ضرالارهكرب قلأ كريو حانتساف همك راك الا رو فوفو زا ظ

 : ىازرلا لا كر واكو لم 1

 اعورب وسامتعلا لح أ ةيسدعي لج سا اهنم تكربناو | ْ

 رون مهم لوق اوقهنمو ةريثكلا لب 5 3 ريل ْ واِعْرَدَس لع ْتمكاذا ةماعتلا كلذكو وهاهك و و ا

 اعجأ كربلا هوت بة اًنح ةيباسلا) ين يا | ا

 ءاويللا لبا ىهليقو ةكرابلا لبالا ةعامج كولاورجات ورك لثم راب عجج ُكرلاَولَو لاعبا "-

 بيو ذو لام افولأتناكن اتعب اماٌعلابا لع ح ورتتلا اهلك ظ ٍ

 جيل ماد نم ب دياشو »* ع راضتنيبنزملاَلاَمثتاك ْ : ا

 وأ ءاملا ىلع قولا ولاهم عيجب نم لرام عي ىلع عقب دولا بقوم ا

 كورلا لالا لا ثمللا يدها ةكراب لاو رابدس اول عبشلا و٠ وفلا 8

 درج بنسب ىشم هيدا « يتقاسم دقدوُمم ربو ةفرطلاها عامنا ١

 ناف ير ةمقلع ,د>ىفو يد قف ماه او تن ىن لك ول "لعمل سبل نافل أ

 حامعلا لبالا ناك ىدعتا مندا رأ هسمف كرين ىذلا عضوملاو 37 ءالأ اراك اسف ةممباونأ ىلع ٍ

 لا اهلكفاهمقبف ةكرانى 8و ةقانلا نيس اردينا ةكربا ع رح هولا كراس تضم اذا ا

 رضامريغ ؛ادوحن اومأ نإ دب وبلاك 10 تيمكلا ا

 لاق لمي ا ىلع دقعم كيم لجرو ا

 :كيهظع لعد بم « ةعيئباضرقو سلا م : ساتر ]| ]
 ْ دشن أوكا ارعالا نبا نعع ثلا ىلع كراب كرب جدو ا

 وادم ملف ناتبلا لك أ 5 دوعم انالا بيحب رب / ْ

 ريعبلا كريم م هقاقتساو ردصلان ا للا وربعبلا| نطبدا نم ضرالاَل َراَمُعك ربلا ثدللا :

 ديهنلو هكر | دؤوك ةورهح لان هن وش :ا هي كودي ىذلا هر دضوريعبلا لكلك بكا ١

 معلم او م ندد



 ا :(كلرب) ْ فاكبلا فرج »* ءايلا لبضو اك

 وصح اسس دج دخل حس معجم صم محسسسع ©

 هيف عضو ا :وهسيف هكر وءوشلا هللا اراب و اعهتنا كرام تاقى اك ريت هيلع تن

 تاكربشلا لاق مكمل عهتاكرب ربوهللا ةجر هلوقىف ءارفلا لاقو ل زيا فطير

 هناكرب و هللاةجروىنل ااهيأ كيلعم الكلادوهشتلا ىفهوقكادكو ر سمو الاب ةداعسلا

 ةمئادلاةكرابلاةداعسلا لاند قفل بو هيلعمقلا ىلص بلا دعس ابجمتاءدقس نمل
 / || ىفو.

 مدآو هاسن أى أ دم ل [ىلعو دم ىلع را و سو هيلع هلا ىل ص ىهنلا ىلعةالصلا ثي دح

 | يو 1 همرافعضومو خل ًاذا رعبلا د (ةنيوهوةماركلاءض ريثتلا نم هلبج طم أم

 1 لاعبو ةكربلا هلاعدىأ هيلع 1 ودك ماس مأ !تددحىفو ل والا لصالا ودان :رلا لعاضيأ

 ١ قناعتي ل _ءافنا الا لمتاغتو لاك لمد كرابىاهلا لراس ولع :و كفو كلها را

 ] بيذهتلا هاوس نمو رانلا فنم ؛آرونن أ ىلاعتدل اوقو 1 الا الل عانتو

 ظ نبانعىورو, ةكئالملاو ىسوماهلو نمو ىلابعتو كراس هتاوهرونلاو نجزلارونراسلا

 1 ا نان ف رسفغناءارفلا 7 70 !اهلروج نمو ىلاعت هللا لاورانلا فنم كروبنا سابع

 0 00 تيمزالا لا كيف كرا وهقلا ككراءلوق:برعلاو لاق اهلوحن رمورانلاتكرو

 بلطملادبعنبنلاط ونألاق و ىثلك لمار هلا

 0 نوتي زلاونامرلا مضن لد « واكب يرغلاتيل كرو
 |١ ٠١ توما انلهقا لرب هلوقوديلعاترابو زيزعلا ليزنتلا فو لأى ذنمدت! كف كرا «لاقو

 ظ نوع 7 نأ وقوي 00 اانيٍدْؤياسمفانل هللا كرايمانعم

 نيكسملا ىلعدر رلاةعب رسب رس * نوب 0 نسر وعبر
 ا ا

 قيكاطس ا: ودسَعاذا #4 قيفكيأ اكر روبنأ بست

 عع سو هم 2

 ]| هوقو هب زعاورب وردك اها رلعج ديلا بش نممسهاوق هنموحنو هب رع وانعما روب لعج

 ١ 1 لزن م ايدل ءامعسلا كاد كلج اهيقلزنردقلا ”ليل نعي ةكرابم ”رلمل ى مانلزثأ انا نآرقلا نعي ىلاعت

 12119 ىلع
 لعف هاج هَ ريأاموهيف كرام :رب ماعطو

 : ا

 ٍْ ىأونغلةخضلا هذهنوكن :ال مظاعتو ىلاعتو هزئتو سدَعَتهللا رام و لوعفملا ةمن ىلع بهتلا

 1 || عقترلا ؛كرابتملاو و عفقرالاتذهنلا كَرامِتَهفَت نع سابعلاو ل ئسو رهطلا سدةلاورهطت

 | اوس جبع رو. ةغالا]ه أ لوةيكلذك ةكربلا نملعافت لراس حبا .نلالاقو

 ١ لت ىادقل راّسودابنالا نبا لاق و مظاعت او ىلاعت لراس كاكا وربخ لكىفةرثكلا



 نكت ١) فاكلاَف 0 « ءاملاوتقلالا لصف

 ٍبَْقلا نادم كارلا كب د بنل سر ضو

 ةرجق ا كنار ةفلابما لعوه ليقوم اة كارآلاِي ًامار أ هديس نبا لاك

 مو < 27 1 2و

 ةكيل ناك ةئردملا م ان أريسفتلا ىفءاج 8 كل باص أى :رقونيلسرملا دكدالا تاك بْذك لاعت

 ركشلا كالا لاق ةكدالا باعك ؟ ارق نمو فرصنئال كمل ل_عجوةءارقلا هذهدسعوراتْاَو

 لاق ىارعالان بان ءرمش ىو رو مودا ناكمه هرم ناريسفتلا فءاجو كداو كبلات فلما

 بدك اًدح ن سوهو زو حاجزا لاق ىْضَعَو مةهصقو رم م طغرو لن مةكبا لاقي ١

 تؤفدحمم كلا لمقر ههلا تنقل فا "قالا لصالا نا ىلع :رسكلا ىلع فل ريغ ةكيل باعصأ ْ 1

 ملا لوق:برسعلاو هلوق ]أ ماللا تب عا ل لل وةتنرعلاو دك لاقفتفالا 1

 ىواشنلا لمدارعرابع ١ ىف فيدرر تنلالا تايقاولاو تسأل ناب اشي ؛لوغتو صولا فل [تاسئاو || ا
 ىلعرجالابتر مم لونك ى ءولص 5 3 00 5 1 3

 اهنتع م ةزمهلا دق م ||| ىرهوأ الاف ره مهلوقةلزاع ل صو فا ىه ىتلا اممةزمهلا فد حن أ ىلءلد.نارقلارث اس

 تش ناف مسحب لوقتف أ امهلاشيو ةيرقلا مسا ىهفتكبل ا رقنمو ةضِدعلا ىهفنيلسرملاةكبالاباتصأب ذك ارقنمأ] ٠
 هّسنك امىلع ط1لاقهشتك 1 2 محلا 7

 فتن هتك تا تاوالو هةدواكي لم ١ 
 0 .بداه)_* لو ! عه 5 5 1

 الف ظفاللا ظفلمكح ىلع || تاذ ان ناتو ,زعلا لي زغتلا فو مهاد 2١ 7 (ةدحوملاءابلا لضف )) 07

 امرحلا الان _ةمحزوس ةيلهاجلا لعرب ماما دارأ هاكر وصنموبأ لاف نعطقملفلوق» :سايعلاو أل اع ماعتالا ظ

 رخلاالا ةكالافزو-<ءال
 ددُس اهعطقئأ ناذ الا ُش .واهلص أ نهنذالا عطقْ ملا ثدللا . اهاا موق ومهماعتأن اذ

 وذو شد روأر عش ىلع ضيقت نا ند ذتلا فو كدب ءىث ىلع ضيقت نأ كلا ليق نورا

 كلذ نه كديىفتراصةهئاط لكو فش . وها ص نم ينسف عطقم :.ىحش ملا هيذ حت مكلاذ

 رهزلاق كسب اهجساف

 دباهشي رنمهفك ف وٌتراط +. اهلمالغلا كة وطاعلن ىلا

 كيو كتاف هك هوه ضعطق ى أس 7“ منيت هلا وميك عملا
 #* ٌكتباهشيرنم هفك ىو 4 رهز تنس مشكما و ذنب عهود خسلاوكتإلاو كل

 ّْ رعاشلا ل وقهنمو ىرب نبا لاق ماضى كوفي

 كناب غلا مراصن هتلسلا 5 ةردتقىدعلا لو أت حطاذا

 كندا دز لمللا نمبابأ كار نة فويس عطف لووك ئابسفيسو

 لاقت ةكربلاءورعسغو أناسناللءاعدلا كد :ريتلاوةدا نلاوءانعلاهكرعلا (ب) ف قدما ف وةغل



 يزرع ونا, دن فو جب ل ١ دام ل لل ين ير يس اللا نا ولا

 2ك ا فاكلارخ 0 .فلالا لم . 200

 ا 0 ظ 53 دشناوةزمهلا تطقساوماللاىلاةزههلا ةرمسك

 ا ' رينا ىلاونن م هلعأ ل « وسرلارخاملا ى هك

 1 1 دشناواغيفذكةئئاثلا ةزمملا تفذف- كلانا لصا لامن لول الا عقب مولا

 ا || ةكىادبلا كلا ىرابثالا نبا لاقو كك دل يلو منوال هالوق كلا ُنيمعان ى كل

 7 || كلاود كلا دلاس را نعؤلأ ا « قل يا لآ وفقد بسر لاقوةل[كولمر

 ا 86 'ةزمتسهلا تففش غلام ليقف ماللا عضومىلا: :: اهلا تلق ككل دنس قت
 ش رثك آف ذماوامقملوعتسي دقوك لم ليةفاهلمةىذلا نك [ لا ىلعا ّيكرح تقلا

 ب ! : ثوسيءامسلاَوس نمل 3 200 نكلو ينال َّتساف

 ١ ْ ةنعاَقلاف اهاوخدد ىلع نكلو يسنلالوةم-هتلالا يهلاايتخ تعج يت اتعشب او

 ا لم ميت كئالملاو بقا ىلع ةك”ذل اودكَنألا ىه تنكسلا نبا كئالألااولاكدقو :لقابّصلاو
 ٠ ١ ىك هتك ام كلاس دق نالفءاسلاقن وىرتاك ل الم ءلص أ و نا دولا ف كلم ل ةفزمهلا كرتت

 ا اق نشل ردزةلاوه عاركلاقو ىذَملا صاصرلاو دا (كنأ) هتلاسرل_>

 ” || كنا الادها تصتتنكملا حسن ميد حلا فو ىمع مع ف لباك امآف ريغ ل عاف لاش هيلع مالكلا

 بعذوهراك مكموقشيدحتلا 0 يالا ةستقنب اداو رتفا.قلا وهند

 ِ ١ ارا ملتسلم اوزوصتسوالاكُي ءزشالا كل“ الا ىدتقلا لاق ةمايقلا مون كن" الاشذاىف

 ْ امآف اذا هريغاددحاو لفك ىلع يل ناو هنمصلاخل اول ..ةودوسالا لمقو ضسالا صاصرلا

 || ذاشوهولاق ًالعتاالدل_ءافكت .الانوكيتا لة<لسقو عجوأد>او روهلههمضفاتغختُا

 || ىرعرعش ىف ءاجدةولاك 3او كت آذلادجاولل هيلع يعرلو خجلا ةينبأ نملعْآىرهوللا لاق
 ةبو رلاك دك اةدحاولا ةعطقلا و

 هماقمه مشن 2 هم ىهلَصْل دب ملجف
 1 : اغار مشلا ونال 3: مظعي كأي ى را نعالا نا لاق و اكن اذان رد ؟ال مدل كات

 هيمهضعي صخو رصشلا معان ن نماهمهْؤوتو كارالاو رداسسلا تن ةيضدعلا ىهل.قو فتتملا

 نم ةعابجلا ”ركرالا وك: دق ينم .وألاقو كارآلا ةعاج ديال و 53007 الا تدنم

 كءاتسما و سك 0011 رالا ناو اع هباو ف ةرع ا لوالاولاو لل-ذلا نمىتضرهشلا لك

 لاق كب ًاراصوت قتلا امهالك

 ا. 14 15للسأ
 نو



 دز ويش عام 1 دش

 00110101 1'11000011101010101010101000زازازا''ا|ز|]|[[2--

 عاب (كلأ) ' 2 فاكلافرخ < فاالا لصف

- 

 ليل اكو« مركملاعقوأ أعود ويا«رعاشلا لاف توعمو | ظ

 نوعمى أن يشاولا ةرثك ىلع 03 تنال نيك

 رعاشلا لوق مدقتملا تيبلارطتو لاك أ
 لبكْشلاو باذعلااوريشبأ « انيس الط نولاقلا جي

 0 و 2 اناس ندم * مك ا

 ل 1 لصالاو ةين سال 0 َ

 ةزمهلاب لوقنملا لعفل| ادهن م تع ةنانايندلع و اهانقام ىلعامكرخ لقد: تغفخ وماللا |

 هناالا ةلاسرباسلا ا درا ءانعمنوكينا ظفللا اذه ىضتقمناكو ةلاسرباملا نكات اق ا

 يارد يا اهلا وسو نك ىعملاذا بلقلا ىلعءاج ظ

 لسه بطاخلا نأ, ىضقي «-ظفل كسلا كلذكو تأ الوكا «اهبكرأةاموملا يبا 0

 لوقكلدىلءو لس اكل بطاخلا أوه وكل ذ سكعي عملا قوق و لس يه ملكدملا و

 وتس دان طال وكت د هناقمالسلاباببلا كلا ١ ةعب زها نبا

 نو رعلاق مالسلا اهلا ىف كَل لاقيفءابا هذه فذحتدقو اهملا ىل نا ْ

 الإ مالوافاعشاوثاك امانا # لاسر مالسلا ىوقىلا ىكلآ 7

 ىذلاوةلاسرىع غلى قعم ىلع تصناذاهسنلج- تا ناومتملد هلاشر ونا لوعفمو الكاف

 سأشنبورجرع#ق عقو
 الز ءالوافاعضا ناك ابخدلألا ّدجسرو مالسلا جوقىلا نكملآ

 كفن ىلا ىل وسر كى ا مالسسلا كملا نكن ارقككاذوهنلا لم لاهلي روك.دقو

 قعكيلاةاو رلا هيدا * وكمل ينعا ىنكنا رعاشلا وق هيلعومالسلاب

 هعوهسا و هيراح نبدي زثدحقو

 رعاّشلادنعتببلا ْنيطَق لاف 5 ا.ئان تنك ناوى وقهلا ى وكلا

 لئااهلر تال ةلاس رلالاكا عارك لاو ةلاسرلا ىهو كلو كولا نموتاسرؤ

 هءدارتن الفيلا نك ل1 لاقتي ىرابنالا نبا ولالا دل اينآؤدأتككو نهال لعشم لعد 2

 تلرف وكيل 1 كلا ءؤلصالاو يشل و اجي و كا اوى وكيل و ناكل نا :اللو ىناسرا

 (رشع فات برعلا نسل - ©6)



 نبانعىورىذلاو هلوق
 ىف اذ_كه سدقأ سابع

 منكم ها هّقةحو ل صالا

  (كلأل' ١ فاكلا فرخ « فاالال مث ا

 أ ءانثأ عماهاكتس عز ساينحاو نبل عمرا ديدسش لة ءموب بلعت ىحو كلذك هنأ هلو

 قوهريغو دسعولا 7 اكد 2مل رم ا ه,بْسهذأى اعلا ةيعامنا

 ىذلاتقولاوهو ظقلا فةديدشتر وعدك الا وك أ أ ركعو ماغقبضراح لنمو وو بعوملا

 ش ههوحو قكلعلاكلذكو دوم موبوهو نأ ادقوتك ًارقولاوذموبتذملا خيا همقدك

 || نمن الفد اوتوملاىأدك ًالارهتنا هأمردب لولا و ادّقح أنك الولعمسفنفنالاقي و
 < -9ع ع

 الاية سلتك ةلاومتر 1 06 اوه صفرا ها

 واقر 57 دبا

 هكب كن ى> إذ 0 هك هن دحأتي رشلااذا

 ٍ ْ محزن يأ هبتلع لام ضوحلاهلادروب لوي مدل قال ذلان م رمدلا بعوملا ف
7 

1 
 ا يملزك د قدم آو ةجملا دويلات ا 1 لالا قسف

 هنماقنأ | ءاهرظرمإلا كلذ هك اون خرا ولا لبالا ةعاجسدر ولا وعم محدزادرولا كمساو

 ولأي 1 وانامو لك يال قدص حواعوذ :ةمالوأعو قد صال وأ اذهلا قي مليعةج راف( دز

 مهلا ىف كر هالك تيس لعاكذألاو ملام رلا :لولألا ثدللا جواعب ت لعئامو

 | ٌكلأهدسنبا عاجلا كامب وأ كولن ورحم, ركللا كاي يرغلا برغل لوف اق تب

 أ دسالا# مفااقُكْوْناهنالتلاسرلا ةكذأكاو دكتألاو كوأألا ككل مكيف مبلل ل
 ع ةةوم وع

 نآمامان دقو «* همادتلسرأ مالعو

 بذكلاِمْلاَميدقىتلان 2 ةكلامروتتكلاؤ لا رعاشلال اكو

 اهفلاقوى ةرمسسك تن تنيرعساب اهاممهستنب اس كي عارم رن طيقأ ةآوه سوست دونأى ربنا لاق

 لن ارا كانأاذا 1 سوح دكنع ىرعش تيا

 هوقو لانو كبل املاشت دولا

 لك امتلأ تينا * كلام قاسم نين نخل

 بأم مالكلا نك عمسن لو مدس ا لاق واما ف بوقعي هاكح ول الا ن مكة دارأابغا

 1 ديزنب ىدعل وقام فهنما واقمهملعال ا!و2اذهنوكمف كول الا نم

 : راطتناو ىسح لاطدق هنا ١ ىنعنامعتلا غلب

 زود دقو ةكلام عجبك ملاق هنأدن ارب نش نع ىو رولْمَم مالكلا فسنل لاق هيوسسنأف

 ايل ىربئنبال اف سقس ابعْنبانعىورىذلاو لها اقل! با نمن وكبنا

 نوعمو



 منا 2 /نكا):  ,فاكلافرج «٠ تاالالسن
 اةيضح

 ىو ةكشتؤما راعت لاف فسلابا ميالقنال كاذب ترمس مالسسلا وتالصلا هيلعوا ىلع

 ا لوم عج تاكفنتؤملا حاجزلا لاه تانيبلابمهلسرمهتنأ تاك وملاو ىلاعتهلوقو

 ىورو_ اندلا «تلعتيلقنادق كلاهاللاةياكنلدأ نم عجب مهنا لاقي ترلقنا ىأ ضرالا مهب

 0 ادق تاكسفتؤملا ىدسحا اهئافذ ربصيلا رازتالأ يالا هيأو ءنتنأنيرضتلا

 اهقرغهيشف 0 ءامأ كغ ومان ىنع دره لاق ةئلاثلا مهبةكشتو 0 دو نيتها هلهأب

 فااياهأ كتف لا طواموق تابرقك بالةئالاة سر هلا لهأد فع كات ”الاواهب القا
 ثددحىف و مال_سااهفلع طول موق ىلءىلاعت هللا اهملق ىلا ندم تاكا لموت 6 1

 دبر ةتكلها ”كفالا كلت هسدل اص نةلاق َط ولم وق لالهوصق راك ذوري امج نيد دعس

 تءاقنا ىااهلهأب ةدلملا تكس لاش «تعراباا ب تالق بيلعتق هاسراطتلا باسل |
 لاق تنانع لبو هيلعدللا ىلصوب هلا هل لاق ةصاصالا نس رشي تيد 1 ةكفنومىهف 0 : مَ

 تاك فّدوملاو تملقنا ىااسهلعن 0 1 .رالول نوهت لات عيبا 1
 تراكمادا جم ع رلا تاكو ملاو !جباهم فاقت حان لا 1
 ىا يلفت وه حا رلان قر رس نوو # ةبو ورلوقواهع راك فا مرالا تن 5 تاك ل ْ 5

 يبا رعالا نا تاحأف را يصير لفيدكو ف اعمنا وجو لكنمحايرلا هيلع تفاتنا 3 ١

 .ىلارعالا نبادشن أو بدخلان : متكرتجبا أ ضرالا لت 2

 كفتاباذهباذلظبس مت 2 كاتب ىَواهت هواهم

 ضاسنلا هيو ةلظلاداوسلا هيسشفضببأ وه رهاطو دوس اهح انجن ام ا ةاطق فضي لاق 1
5 ْ 

 موو

 هنع كفو ىلاعت هلوقو ىأرلاو ل قءلا ف يعضلاوهو نوفأملا اوفألاو تلقت كي وسلا 00
 0 5 4 ممم 0 1 س2 2 : 5 0

 لجرلاكقاو هلئاهتفاو هل روعه لسعر نئاو نفانج هنعنفوبدهاجتلافكفانم

 ىنعمع هكفأ نأ امتاو هإ_ةعفء_ضى تع هللا دكفألمعتسس لولاه هنا رووإ_ةعفعش
 مما ع ا 3 2 5

 عودي فم لوفأمو كفا ل_جروهللا هفرمص نمقحلان اقر صتال الا ىف عملا نوكيف هفرصأ

 ل رو * اكيفأازحجاعانارأى لام * دشلاو :ءليحالودل مرسال ىذا كالا ثيل هنأرنع :

 رهدلادئادشن م ةديدسشلاةكألا 0 ا( هعدخ عماكنقأو امدح سيال كو | 0

 ىذلا مدل كار ومرتا با مار تكرم رلانوكسو 1 لاو

 هنئملعتفاوهو 58 ءاوك 1 راسو لادقو كد 5 0 »ودك ًاانتباص لاقي و هيف عبرال



 هنا 9] ] ] ] ] ]  ] 1 110110

 كذأيهإ_عحدكقاوهلوق
 ةراسدعو لصالاب وهاذك

 انالف كفو نيوماقلا
 ةينك ها بذكي عج
 ديريك د

 ملامهكفا كلذوئرقوهلوق

 ىو ىلدالا طمضل اذكه

 للا اهرك دتآارق ثالث
 مهكفأ رخآ تاارق دازو

 م-هكفواردصم جتفلاو

 مهكنفأ | وايضامتاهفلاب

 نحل هلق ىناك

 كا و ءافلا ديد. شش

 فاكلا وءاسنلا تقود ملا

 لعافلا مسا ةغمصلم هكفاو

 ىيصم ما

 ىىذلاةئ دن ءورعهلوق
 سوماأقلا حرشو حاعصأا

 دعم ها ررعلت ةورع

 ةباور ةءورملا نسحأ ةلوق
 ةعمضصلا نأ حامعلا
 ويعم هنأ

 وبا ا ا تسب ا د درب

 '(كفا) ” ”فاكتلا فرخ « تالا لسن 1

 ريربلا ديوقط .اممدايناجل .قومحرلا ارفش ناكسالاوناكسال الاهدمسنا تالا تاج

 لمع

 اءاش ني قد در درا ةقفدعك #1 اهتكسابع ايار هرباكز 2

 ١ ىلا رعالا نادشنأ كو كسإ عملو
 7 دع ير

 : مدكملسألا نب“ ءامالا نسا 7 مهرب غ ع الودلالا م

 قءاسلا ناوح مههبئانحتسالا باج دالا بق و ناكسالاءبسا هاورادكهديسنبالاق

 درع لاهو ة نبط :وهاقا 0 وهامنا نينلا'فصواذا ناس الل لاق ومنك

 رعشلاكمالكر لترسم رأي همه راق دما ظنا

 داي كلاطانس :ذهتلاىفو ضل عضومزي-غتا اانا فتاك امة أ سهاو
8> 
 ومد 8 1

 اكفادقاو و نيك1 كفالك ةعبقالاو بذكلا كالا (نذأ ( عضوم لسا .اواهيدكسأ

 ةبورلاق دواس اراك فاواكوأو

 زالاوذ ىدعلال اوقالواّتمف : قركلا وُكيفاَتلاَدحَأ ال

 لطابلابمهتدحومهبذك سانا ًردذكُو كلاش نايت اذاَكدَأ كف ] ود ,كفأبيذهتلا

 اهيفلاق نيحاهيلعهتلانا اوض ذردشتاغثدد- قو هن :دكو تدك لتس اولد نوكمف لاك

 ظ ٌكذالا "ا ابت# اما: عههيداراو بذكلا لالا ىف كفالاا ولاك امكذألا ل هأ

 ذاب لس 1 اوةياذك لوقا وكلدفأو ةلاثكوتسرو ٌكئاثألا عملو بذكلاْثالا ومنالا

 اماللارسكب كبنالابو كيال[ برعلا لوف وقل مك يا مدهك ف! كلذوئرقو

 هذهلنعا لع لاهيا [لاكتناكب تو هفاه رمسك نم وَدث اغيسا مال 00 و

 | هنعةفرضاكذادكفأ» لا نعدكفأكاوقزدص فلا كوالا ةمظعلا يدك هوتكيفألا

 سن .,دآنورعلاق تالا هفرصا ةوهبقو

 ْ اوكف دقني زنق ناكوف #23 مورا نسحأن ءث دنا

 1 ىلعةسسقت ضرع شي دح فو اًض1كاذنماوف صدق موقف تق ناسح الون لوق وه

 لق ريثلا فو همه اوعئمو قلاع نعاو فرض (كيلعاور هاظ كودك وقفل بولا اب دانق

 هادي

 : كفاح أ لاما فرس م ناعالان ع فرصيدب رعارفلا لاق 500 سيرد

 هلطان وحلا 3 مهدي ىأ سانلاٌك فأي ىذا وع اًنكرصل لوقن اننا انع

 او ندمت اكفنا فرتوتم كارلا نعل 51 أرمش هَ ورالىذلا كوفأكاو



 ١ نا ا وت ا ا و انسب 1م فاول ني كرك كو 4 ل ل اا ا يل وا و اة 1
 20335 : / لي 3 "7 7-5 نوفي < 4

 54 (كسأ)ر 2 فاكلا فرح « فلالالصف

 ؛ل ,رىىداوعلاو لبالا نم كراو الك نانوكيز ىهووهعمتمالنانوون.ةزءلهأن الوب |

 نوملط» ةأرملا هذه له لوقي اهقرافئالءاضعلا ىف تامشملا ىداوعلا لبقو ناكمى عاسةجالا

 ثيدحلافو دحاو ناكمف عمتجتو ىداوعل 5 ءار اوالا فاتت نا نكعال كن كعالام اهرهم نف ظ

 لاك دسار تاجا لراوألا ليالا تيكسلا نبا ءكارعالا تاك دق ىا راو ارد انيليقأ ْ

 بوكر وم موقو دال تابل نابل" الا بيطا لاقي رآلسبق لارألا ل :ايريعبلاتاكاذاو |
 لاق لإ كربات» راذا نوم هلاقناك لا ياا ْ 3

 و
 ٌريسَت فيكُف ُتراسُدا نوصعُم د اهله ًاونوكر وم ىخأ أو لوقا

 قروك دموهو قاس قاذنت سماهم جرت ينسوا احنا يشم وهوددمس ا لاق

 ىل_رلا لراوهيماقاامهالك اكَرآ كراواكورا كريو كرب ناكملالجرلا كراوهعسضوم| ٠
 لاكو اه دم سو قا لتامر أ 3 نر كرو هانا همزل اه قمع ىف مالا رو 1

 اد ه-ه4رهظو هنددمَعترهذاذاح 8 ص .راترهظلاقي وناتغلاكو ل والرأي درع

 كير عحلاو لف ارب رس 34 هرآلا دفزنملا ودلخلاواعالا كلذد هب سلو ديري لورععأ

 لانو لاخع اى را نئارآلا نو رسسفملا لاق ن ودكم ئارألا ىلع ليزتستلا فو كئاأو ْ

 قوالانخلا ف تناك سرنا فن يةرسالا ىهلب قولا فرقا كنارآلا جاجا ظ

 ىو "هل وهفرب رسه سف نكيرلاذافتيروأ يهيم ريزسكدرآلا ل بقول يغ

 باك مكس . داني لوف نك ا تلا ْ

 لاف 4 ..الرمتا ارا ءلرأ أو ةصمسو 10 يو

 و - عه 5و هَ ايل ياو

 انينمؤلارمأ عضرلاو 5 000

 مهقلش ىلع نأ مهكر راو كلذ ل عش نا مضر وه ىمدالان عب ارثولأ داو مسا كيرآلاو

 ةغيانلا لاق عضو كيو كر موخنعلذ غيل ولا

 . عفاوملا عالتلاف كير رأسا « عر اوُعلاف اراب ساو

 يناطقلا لاو مدت نستس رن 1
 09مم يسال سات ه © و

 سس لا انئاسعأ نعولامشلا تاذ * اكرآتكروانلت>رعتدقو

 مالا ارش لاقو نا رْمّشلاهاقرطو ءانقامهو حرفلااساجتزمهلا رسكب ناكسالا (نأ (



 ا د ماو لا لا يل ا 11مل طا يان 1 ا اة ا وسوي انو
 ريكس نسي لولا 0 رق 5 ل ١ 2 ١

 (كلرا) ' 2 فاكلا فرح «٠ فئالال صف 6
 دج 851315373937375 ا ا 1 1 م7 ست اس سس تسب

 ظ مقلا ىمتأ اهلا وتناسللا ةدكع نيب فاكلاو فاقلاو يالا

 نم ةطسىف تدر و راسك 220 .ثااعل كرينا لاق ( كب 0 ٌّق ((فاالا لصف ٌ

 0 ا هسييراكاكماواكب لسع رلا كب عاطقل نياللاعفالا ىف هتروضامحاصعلا ىئاوح

 ا أكيد

 و * هتفرعدقاهلشأن م كرعمو

 | هعورفب ب كاتسي كاوّلار يري سرا لّنلا(كرأ) هر قالو داكو ريو

 لاق نول سئارةيشاملا مرام بط ا وريصشلا نمهعرفب ٌكيتسا ام لضف أو هةغينحوأ لاق

 5 زك هو قورعلا ساذلاذدنعهدوججأ أوقورعلاو ع ورغلا نهد ,واسملاهذهذزقت هَنكْفاَو ولأ

 رضشوه لاك ٌلارآلا مهتعو لسئارسا قب نع ىرشزلا ثردح ىفو 5 ادا اوال الغ ماو

 لارآلاو درا مدلج "اذاو فاكلا مب تاكا هسا اوبنعلادسبق نعل مسك ل جس فو روم

 مشكل اق را اولاقْذدكاَر 1 فاعل و ةءاباسصقلا نم ةعطقلل لقاك كارآلاو ا ١ مةعطقلااشأ

 2 اولا ماحلا قص 2نروملع 5 نين طن" عنا كأن رع

 روغلانتشتدوعلاةراو وخنادغ الا امقرولا 000 ءاريضخ'هلب وطةرصم كارالا ليم نا

 ةاياوعتل ةوىربنبا لاك هوك ارأ ةدحاولا ضان مر * كارآلا كنواسملاا,ممدخت

 ىالكلا بيك لاق كنا ارأ ىلع

576 

 اه ري ربنا دحام مب ا 5 نشا كالدألا

 2 فقالا ا كر 57 تك أو فلم ريثك ل ريؤمو الرأ كارو لارآلا ىرتةبك رب و

 را ةدستقو ىَداقو هل وى الط كلذك ودك رو ار زنا ىثونلا ردلا لك ٌ نما منول

 تماقأو هلار“الا تمزاكو رأ رأوا كو املا "الا تعراتورأ 1 أوةنمرو

 لاه دش نجلا نارا ميسو التمن قش ناك نمش ىأ تدص نوه لمقو هلك اندنف

 ميزاب الا تاك كراون ؛!نمروصقكرأى فك ًةقانلا تكرأ اورلا ضعبلاو

 || رأت تكرأل عسغلاو كار“ ا ؟ تداسعاىتلا كراو*آلا ل: لاو دام لعا 1في لعف لغ لم

 . | وهو كلارئالا ف تماعأ اذا ٌتكرلاقيامنا ليقو حريترلفاناكم تما ذكورا تك 0
 0 ريثك لافتة كرأى هف ضحملا

 ماض نه م8 نس م ٍِ هس .ن5

 .٠ :ىداوعؤ فاننا كراوأ *« .اهلعنالاملا ىو ىذااناو

 لو



 ارب , رهن وحاب عجر ناعم #2 مهدنعق سايآلا قاح ترم هرصقو ٠ ثللادشنأ او قسدالا 1

 و 2 57 7 5 0 101 ا 0 0 00 ا 3 1 5 ا اد دلو ما ا " :

 ا او 7 . 110 ا و ا ار

 30  (قأي) ١ فاكلاوفاقلا فز « ءايلآ ضف

 فوشمناكرايلاهلعّنَغَأ زوكابا بابذنع ىلا كرم

 فيَ اننا و كهلاعا توب ديا ظ

 ريصمف عسي عرزلا ف نوكيذوذئاك رمسلاو برعم ضررعلا جيس اوه ودراسلا قراَلاَو

 ناقرتلاو قردقو قوزأمو قو عراب حرالا بيصتةف نامل لئمكاعَلاو اًمارق ع

 معطي مهردلا ناوغص نبدلاخثيدح ف .(قمرب)» قوريمل جرو سانلا بيصي فورعمءاد 0
 ءابقلا ف فورعملاو ةيسرافلا,ءابقلا هنا قمْلارسفو ةئاو رفءاجاذكهىمرلاوسكيوقمردلا | ٠

 (ى-) مدقتدقو نوئلاءىورو ةيكرتلامهردلا وهفقمرملاامأف برعم هناو ماللابقلملا هنا ١

 اهدو اونوكينأالاهدمسنالاق جاوي يمن!.قردزالاودد سارت :

 راب لاقي ورعونأ هعصان نضال ديدشىلوالا فاقلا يو ننس (قغي) |

 ءاضيب ىفاهملو امهتعملا ىضر ىلع نب نس سهاةدالو ثددح فو قش ةرعسجلاو# ودموع , هللا ٍ

 ىلتلا رهودل :لعلأ» نمضيلاْقلا .(قلي إل ضاسبلا فىهاننملاوبلا قل اك| ٠

 رعاشلا لوق نمو ئش لكن م ضيألا 1

 قلبا متمارز ينضح * ىورابغلا فتلك 0 ظ

 ديل را اهئاَدمَبَيبمَرَ مهالا نور لاقو ا

 ىبيراف ءايقاا قَدْ (قلي) نا لاقي وءاضيبلازنعلاققلاو ظ

 ئنولابوثلا فسيتم اوؤ لاقت ورجل ْ
 ومس م52 مومو م همسقور#ب | 2 (

 بزعق لي يعج 13 # قولت رج ءقراويلاوأ
2 2 

 لعأهتاوفاقلا ف رز قمالبلا فنيشيامناكا * 5 ةرانعلاهقفالب هعج د[

 «( فاكلاف رسال

 هعضوم مل هنارو هلا ىنعمو ىرهزالا لاق ةر وهج ادن داو ةشونهملا تزكرملا نايا

 ةعست هو هريغشءطل انك هنالارو هعراصفهعمٌئرح نأ سةنلا شحوهقو رحءاضقتا ىلا

 (ةرمهلاو نر و يمس اا سكايب
 9م مو

 فر ووهحانودناكف5 قا لعمر رس و وهذا نودهحر 2ى نال ف رح س ومهم اولاق ا

 أ ئرخولاق ( ه لو ص ش ْش خ 2ث غ0 ( ةريشعهفورح ةذعو توصلا عفر ا

 انت اك ييلا 4 يل ا

 ادكهزنعلا قةلملاو هلوق

 2 راش هل هنو لصالاب

 حامعلا قىذلاو سوماقلا
 ةقللا سوماقلانأضو
 مأ 8 رأت كيزعتلاب

 ءييصم ١)



 ١ دي 1 ا رب نا واو اوكا ا سا و ا ا

 (قر) ٠ 2 فاقلا فرش .« ءاءلاوواولا لصف 3-0

 ىامي رابماجن "مده ى هاوي هفايل دف و قانغ الادمو ةبطاوملاريسلا ىفةةءاوملاوكل ذاهب لعف 1 2 قوس كو تل ل ا مس و

 -. 3 . 1 : يف 53 و -و ها.

 ْ و وم ىلا ىشو لح صريبس لم ريستن هقهاوملاو ريسأ قاهقانع ادملنالا ل ا لا يح ىلا هو كحا : ةنأ قار ١١ ذا قات ةمااردل

 رجحأ نبا لافت رياستى أباك ا تّقهاوت دقودحاو

 يع »9 < هاى دج

 ىركي لو لضم لطلاو 5 اة طا ينافشل اة قهاوَو

 رن بس وآل اهو د ٍَّض هولا ةالْعم لك هما « ىرهزالادثنأو

 فق رةبيقللا قَبل 7 هسازو هارياه الو روعاو

 نودنيلح رلانمن روكتالد#قها ومات ضيا و ل زغمملا نفذ هاه الع 1 قهاودا ارأهنأف

 ْ لوألا هملعلد العف نيدسلل رهخ أف ناتقها الا نات اومنيدسلانا 5 طير

 ىزتام ل ءراصف لوألا هنذ_- 6 اذهىف ل زهيد ونوس الب راديو هو اه ا

 اد_هريغ لعفتر ع عفرين ا ىلع هل زتراضل |وقتةعتصلاهذه ىلءفهادياه الحر نها

 تجب هال ةرخ اولا ةقافلاةقةدا وحلا وكت دقو هرهاظلا اد ماعيجاعفتر رثأز وحنالورهاظلا

 بوقةعيدشن أ ايرامت نا. عاملا ٌقهاوتو ىرخالا قهاونا يلجرو هيدي

 ناقه وينيك كي + نا ارم ص وحلا ازاىلع ناز يصدم ول لك أ

 هيب ىدعلوت اوقدنمو ربنا لاق رم ور لم نكس دقو وطلال بح كليرصلا قولا
 -و < 2 ء

 . قيفتستامأك نولوق وق معلا لفى نولذاعلار 2 ىدانعلا

 قو كدنعُبقلاو هقلاديعُتنبأ كفن ل

 السومو نكسيدقو كد رمتلايقهو و عج اهو و الا ةمنملا ناحل ءرملا تقلعأو لعتد دحىفو

 .دشنأو سعشلا نه ىجاذا ىصيلا ٌقهوورعوبأ دنتالئل لكنا ولا :الاةيد ثتلوطلاك

 فويل ىااذا تح * 2000 ريشدقو

 لمار هم وراه لوأ * دشن أو قارعلا له دنعءاملاريط نمهقاولا ثلا (( قوو])
 ءايلاردص ىف ةياصأف ا ًااهدعب واو برعلا مالك ىف سدل هن الَدقؤو ل وةيففلالازمه ينم مهئمو

 ةقادريطلا اذهل لود م 4-كعل وةزمسهلا تنملف ةلأوهد - ناك لوقف ةلاولاو ةةزومهمالا

 راوننلا قراسلا ليقوةد وسالان من ررض قرا( ا( 0 (1 انناابادمو ع

 ليغطلا نب سرس لاَه

 ىروعل

 100 0 ا ا ا

 هيا دج ف

 اضن سي زبين اج ىو اا ا يوتا او

 ةيلانس دف

 0 1111 ا

 نورضوحع زج "< نين ف - سع سلو ا ل

 ١

 15 لا ]

 00077 ]| 1 1 | 1 1| 1 1240 1 120 1 120 012 02 زذ ز|ز] ]| ]| ]آت 7



 ديزوبادشنا و« قاوالاك ١ دانتمالا هيبتا ىلا
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 م0  (قهر) ,٠ قاتلا فرحه وارلا فق

 ”دةع م نيا

 نو نعحصو ماه هاذ يامغ' عطل هانبعٌبارَ زر

 هد همك أبوا تأرقا جنا .نعهقل ىوةشناعزعكودلار ملا لاق تدك قلو قلووأ

 ْن دوقلذادا ارآهناىدنع ءوهدم_سننا لاق ىده:ملاربع ريغ ىلعادهاش ىدعتماباو واحدغللا لها ةياكح

 لاقيو بذكلاوريسلا رتسا اذا ةلرنجبذكلاىف ٌقاولاوهوءارغلا لاك .لصوأو فذ. همف

 رسفهيو هربدمالكلا ٌقاوو هنوقلأت حنأو تقل هبتاعفوُول الاو قلالاوهبذكلانمّقلولا ف

 هنو ردت كىردأال ى ةرهزالالاك ه ريدي ىأمالكلا قلي تالفو 3 :ورب دن ىأ هنوقلتذا هلوقشسللا

 ٠ 6 ر 7 .٠ 2 ٠.6 خا 5 د

 نمو قيقدنمد_ د ماعطةقل اولا واهأة فذهب رضهئنعقاووهيريذ طوسلا به ةلووهنوزدتوا

 امهريغل ةقماولا فرع االولاق ثسللا باك نمهدخ اهارأو لاف ديردنءا نعىرغزالاهاورنيلو

 0 - ى” م . 4 3

 ريك لاه سم سرق مما قلاو لدفلا اذه نمو :رب نا لاق
 0 ب ده م م6

 اهلايعقيرطلا مآ صخت « مصانو قلاولا بسعترداغي

 باءفرعوا هبحأاموو ةقمر دانهقيمشمو (قس) اهءايساهلامعو سرف ماعلا

 سا و سرع 4

 مقبو و دقوواولا نمضوع/اهلاوةبحلاةقماودةوتلا قمنا قئوو وعى مو لعف» لعق
 مد

 الو لاقف د كيد ؛ذكىلع موقدفاونمعلطادنا ثيدسملا ى لو قئاورينم اىااموف ةرسكلاي مق

 وهفةقمان مفرسكلانقكوطو لاش هيلعهللا كدحاىاكي ا ا !كقمو

 هوم م ا ا 17 5 7 ا 51

 ريسغل ةي كك قامولا لا ةققشعلاو قامولا نمب قرفوأق اموهقموشابروالافو قومودو قماو :

 هوا ليهبدشناوةزل ةبحش قشعلاوة بير

 قسماو كلفن ااولوةيتأ كوس #3 ياو خو يللا
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 قماولا ث دح نم كداؤف عقنأف #3 هنيد- ل نمكلملانا رباح لوقو ٍ

 ةمدب و 08-1 2 5 نا 5 5300

 ىلع نوكيناز وكي و « هرشا كدت اازالرشانأ *« لاقأك قو.وملا عضومقماولا عضو
 مو. كد -ةدم9و و 5 5 5 5 9 58 ا

 رك انتامو فلم" اهم فراءتافت دنحمدون-حاور الا هلوشل ٌبَةعوهفهةع نم لكن الههحو

 ع .٠ . ٠ 5 3 و 001 .

 داود ىل الدشنأو ىجنءا هاكح قمم ووقماول حر وفلتخا اهتم

 - 0 50117 55 < ما 7”

 قيم بج نيس او 3-3 ىونلا اهي تلح ث مح ىلسر | د قس

 م 2

 2 ىس

 ل 70 3
 9 تا كا حو مع

 ( رشع ىلا نرعلا ثاسأ - مغ

 ادكهزلار سا اذاةلزنعهلوق

 هلوقو لسه« هيف رهالاو
 اذ_كه تقل ه,تلعفو
 هأ هررحو اضل صالا ىف

 نعوم

 لصالا فادكهّقماوم هلوق

 هأ ررحو هاو هلعلو
 هيج



 لالا ىفاذكعانشمضت هلوق

 هلأ هررتسو

 اًدكهودعلا اةاولاو هلوق
 هأ هروحو ىلدالا قود

 (قلو) .: . فاقلافرخ « واولال دف 64
 سلا

 ٠ - 5 -2 7 6 ١ م 51 39 0 - ل. م اس ء
 7 !افئذلاب ةلعا زبااضدأ قاولاو تان رضى 1تاقلو فستان قلو لاق اهاوه-قةان هقاودقو

 .٠ 5 . و 5 . . 2

 مدد را 26 موب 0
 ان ويد فر فعن ماذا ىل-ع 0 تيصحلأو نيعبرالا تغلب نيحأ

 هد هو

 اهبوذك ةادغلا فال قلاوأ #23 ا ول 5 قرت تع

 مع 6 ؛1ىرهزالا هتعلاتموهو ومالك اقل !نمىأ اولا

 قلآَقلأ اوناهدأبحاص « قمالملار ررزملاَلنم
0 

 اغباتممىأ اوان مذ هيرمضو مالكلا قلو نم قااوأ كار ءالا نبا مد شن انوفمذيسسن الاكو

 رار الا قذولاو عرستى أٌقالبالاَتءاجلاعقيو عسي رمسلا لهسلاريسلا قلولاو ةعرسف
 قاالاو قاولا تفاوو هللاو تبذك لحرلاكهه>و هللا مركى لع: دح فو بذكلافو ريسلا

 اًعلوناَسَف لو وعارسسالا قول ورعوأ ظفالا فالتخالادبك ا”هداعأو تذكلافرارقسالا

 ىالكلا ادلب وجهي خاسمشلا لاه عرسأ

 ٠ تماشلانم 00 5 قلعلاوش برقعلا بتذك 2 وٌولَردا+انا

 يئس نمو 3 , هناك ىذلا وددعلا انقلولاو ةعب رمع ف ةلودقانإ وو زتهضودع وذو قولا اودعتةقانلاو

 د ؟ قاولا باةعالنااولاعو ادي !يرقتوازاجم كسلا او ْرلا لع دسع :ول اهاكح ذك ةعرسلا

 8 نافل ازاجأ نونملاك طاشنلا نمةسفلتا لءقونونملا لكف الك قلوالاوى راصصلا ةعرمس

 هل اوت وزمهلابرك ذدقو ةعرسلاوهىذلا أولا نمل وكي

 قْنمسميغدازلااقي ىلع « قالا قافذلا بكرا مارت قاس اره ع لدم

 نمو عسب رمسلا ل _مسلاريسسلاوه ىذلا ناتاودابس حير اوم قي توك ارو
 لوقهبنمو . نونملا همسثقآوالا:نونجلاىأقولألا نم قلّممىو ريو نعطلاوهىذلاق أولا

 ةةقان فضا دىشعالا لاف م و ا 7-55 ءلرمعلو رعاشلا

 قد نما فئاطنماجنملأ هه .امناكوى 0

 ناف 58 ]وسلام ١ رروماسا لاش ولوعفم 116 قولا موهف لدن رلا قلااولات منال ل ءفأوهو

 توي .رلا قلاولاق منال اوهو ىرهولبا لوقع رنبالاق ل عوقو وفاذهن مهتلعح

 ن هل_عج نوف لسالا قلو ن وكياماوق ةولامولا اللد, ملأ هن ”رمهناللءوفوشوهباوصو
 8 انما اكل 1 9 5 ها

 لؤق ىثعالا تانىل مو لاف رينعال ل عوف وهفّنِخاْذا ىلا نهناك اذاامأف عرسأ اذاَقلن قاو
 سس سس سس سس بيا

 هيي



 كلر (قلو)  فاقلافرح ه« واولال صف

 ةءو

 0 ةوتساو هلعفبوصةساو ىف ةوماانهلاعدىأهلك أ 0 مقفو هنا دمصا اوةحلطثن دج وهلا |

 قفو و قافو ىعانمأ ن ماكودب شرق فوما:الخنا اوقمفوتلا قفولاو قيفوتلا «-لأسىأهّلا ظ

 اّمذا 0 وللا 0 ًاقفو ىنء# ىلا ريع فوو ل رمت د كرلاقي ىاسكلا لاق دي ءسهأ

 تةفولاق.و هنقولردةءالعأ اذكو راذكل ذل نالفزداونلاقو همهف هشذو ىلايعلل الق 7
 32 ق3 وعد

 هقيفوو مقام لال_ هلا قؤولانانأ او ىيقاو ىفداصاذا كلذو ىنةذوو هسدقفوو دل تةفو ودل

 لع قول نأ او لالهلا نيحانانأ |هأنعم هّمقو و هعواطلى فاك ونو هقاذمو

 در انا كلذ يول كد ”او كلذ كلف نيل ى قامو ايتو قافوولذ

 قافيتامسلا ف 0 يوم اكيربلا . 00

 و صم أ

 274 0 تايم زيبرا يالا جيب 0 فيالاٌققوو ايلا

 ردق نلاهاىأ هلامعقفو نإلقو ديول لاقي و اهعضومقةروك ذماهتمةظفا لكوني أوو

 ىءارلا لاو مم ”وةءامردةلمق وهينلضتالغياتك

 وسم هم2و

 ديس كرت لفلابغلاو 28 #2 هتيوا- تناكىذلاريقفلاامأ

 دنع د6 : .

 در قيقوت تاجلاذل تاادمالا أوقدفو قيفرلاقيقيفرلاو هو ىفولا لاجرلا 2 نددي زونأ

 ةنرعم يم

 لاك ويلا تول اجعل م نم لدتا اذه تشاوتقون لاقي الوبتقوفا بلك اكةغل رتل
 مد

 ربل َتَةكَوا لاك نمو لاك قو مولا تونا ل ضالا فرهزألا

 لقوم قيلت ارد ىئرللتقفوأ ما دشن اورتولاف قولا ل هج اذا

 مهتلك تعقجا وهنمأ اوندؤ-- رلام وقل قف ةوأحرربنبا اهيةباصأ اذا هلو رفمو ةحلاسدلو 8 0

 فعضرلجرلا قوز( ققو )هاف ادوُماو دقوا عمتوتساو تفطصا بالا تقفز وهشلع

 دنع ب لكلا حان ةقوقولاورهسلا ىفامتاوص أو اهتبلحا ,مقوقو ل.ةوربطلا توصطالتثا ةقوقؤلاو
 موس هدو

 5 قالا لاو د“ اكوقوف موجات اغعَض تح رعاشلا لاق قرا

 مالكلا رع ريثكلا ةفاوولاوىودلا هنمذ ظن هه قاوقولاو نامااوهو لاو ولا 000

 ىمللا اردبونأ لاف كلذك ةقاوقوةأسهاو

 سود) يت 7

 ديلان ليد »* هقاؤقومما فرتنءانإ

 نعطلا ف قولا «(قلد) تدم سدلو رب اطقاوقولاو نيضصاادالب قوذقاوقولادالب و ع هَ ماه ع - . هه ٠ ء« 2



 (/قفو) فاقلافرح » راولال ضف 2
 ا... 0داقا تلك نلا فاا  ةلاكل ضا اتالك فطانعتااناطت اطل5:7175تهكل سنا وتتحل انف همس < ةدصج

 2 +6 ع را هو ري 1 00 3

 سا قولا فارعالا نبا هسفىدواىااشبواو قعواكن ا هللاقي و كلذ ىلا بسب ناىأ

 لطخالالوقدشنأو قدضلا قلخلا

 قءوالو ري ال 2000 3-3 هلئامت دوت ببلااطَوم

 6 رص م0

 ةرثك ع م مرت ورعقت ىذلا نوك !اةقعولا لاق سل ةقعولاةذرب هلارك دورع ثد د> ىفو

 ةقعولا : ةددمعول ؟لاعو ثدي اريشقت قرع هعج اذ هلك ىرهزالا لاق نديقتلاة قع لاو

 اذا ةبادلاٍبْنُكتوصقاعرلاو ىاعولاو قدعرلاو .عولاوئن لك توم قاعؤلاو قدعولا وة املا

 .2 8 - - ا

 ناصملا تقفل ةاقثاذا نادرا تو قاعولاو قمعولا نالأطخقمقتاو قمعولا فثدللا

3 

 كاد 0 هم

 م س9

 هاا داتا ناوي ناللاو 51 . نم قفوأ اول

 مودم ور رعايا ا ءءء

 14 ةءاسوأ 00 تمل قرد تو سد اوواب
 ا 51 ا

 هللا

 ا »*َ اقفو نعي و ىد نيو «هلوةكلو ةووهفداو قا. ىلعاقنمم وكي : لكوولا ثمل

 ىأ اذك أ ٌ انااا كثار لب فز ا ا را ا 1#

 | كلذك "لرخأ أقفتتت و هبف تقفوىأ لرعأ تةفوو هتفداصىأ ه-تقفاو واعم هملعانقفتا

 د تدر هداك قيفودلا نمرة ١ ًالمهيفرسكلايق فت 4 أتقفولاقيو

 / داسفلاو فالذنا قعوَتلار «”لافو ماقعو نم ىلء اشي عوو الأ“ قو هب و رلاق قلخءوسو بص

 ْ ليقوركذلا بْن مقيقكتك تشماذا ليدل ممن“ الا ةسط 6 توص يعول ليقو تشم

 || نيغلا.قمغولا ىعءارأو لعفد سل ىنايعللا لاو قي قعودقو برعملا سلا نطن نموش
 ا 3 و #0 9 > 5

 || ةياذلا نط نم عمس ىذا قاعولاو ىدعولا ىنارعالا نبا هانرك ذىذلا.عولا| دهوهو ةمهملا
 | 3 "م ستاد مس 7 8 3 وو

 | توصوهو افاعو واممعو ىعي قعو<_:ملاقي ثدللا لاك هسق فل قل ةتاذاهنا درب تودوهو
 هو 27 . م .

 ظ هلاقام عيد ىرهزالالاو 0 ذا بنق نمي ق1 لاوهو لاف تيايضادا ةبادلاءامح نمحرخ

 || دقو بنقل توصال ىتالا ثار داذاءاملا توصوهذ قسقلتاام دعس غو ىارعالا نا لاك
 ا 2 ّك 3 1 سول 07 0 يا 3 3 . 18

 ظ (قند) عذومةقعاوو قيعولاو ود وعل اوهولاق قاعو وقاوع هللاقءولاف رسفامفأطخأ
 «.> نض# 2 7 89 - . 3 : 2 0 3

 | هقفاومهةفاودقو همءالامئشلا ققو هدمسس نأ رهاظتلاو قافتالا َىذاوتلاوهَقفاوملا قافولا

 + 9 . 29 ني .٠ 512 0-0 ل

 || دحاو ةدهومتسو هقوفوهتيةوهقافو وا ده قفوادهلوقةوهريسغ اًةفاورو هعمقفتاوأف افو و



 0 (قغو) ٠ فاةلافزح وي واولاىلدق

 002 ه3 صس سود هو

 تلا لاذ مكن م مل ان برتو ل دنج سون اك
2 

 هيلعدرطاذا ىدلاوهو ةققيسولا قا دع مس رف ىجوضالا تناول الا نقب ولو

 دبش :ًاوابب قيسواع اكاد نط

 عار ؟لاةقيسولا فاظاك #2 ىذرع*ار علا نءفاظألا :

 عفزرم لمءامىف ىلع م ! ةقي-ثولاو ديقرلاودتدب ظنك فلور ؤسا ىلا 0

 سلاف توليد أ ىهوراقس" الا قلم و درك لدقو عقب اغا لقي تأو هىلءقوأ

 نيو ا ادد 2 اراذعىدت لا للذالا حابرنا

 ثيدحب وا قنا و قمسشو د ىلع عمد راهدرق ىظ ديد ةدشو 1تيده ةشئاعشيدحفو

 نبا لاهو قلاشو همل ماندو تو 000 م اقمشون :رمدو رنا دمع أ ْ

 كلذ« مروي ريعبلا دلجوهو ةمملا قريسصبف يرض م موءام ىف بطي ملسوه تارعالا |

 ا و لد_.لاىلع 0 0 3 ديدةااوهلبق 2م رافدسأق مهل ادارن وكف ةيقوعللا ظ

 ددناواهذذتل اهناشناهقيشَوََسناَو

 بصحن 1 ىداواهنمدجتالف « ةليمتةاهك اهتمت ظَرعاذا

 لاق مر ىأ مارا لاقف ديم ند ةسبابةقسشو فرس هلع هلا ىلصفنا تيدا و ا

 موظضعلم ءزولاقا ارتست حضن اورافسالا ف لمح وة ةءالغا ىل+فدخ .ؤيمسللا ةقيشولا دعو |

 دددقب م 1 قمشولا ثيللا #0 ديدقلا قيشولاورم ولأ رانلاه سال ديدقلا ةلزئعفنا ظ

 نا ةفغيذ_-ثيدح ىو ةصاخلونمااًهشاوبلكلاى 0 للذاو هود بهذنو بقي ىع ْ

 مهيلا ىبتنا هومهفي لف ىلأ ىنألوقي وهو مهفويس: هنونر ضب اواعش هب اًوطخ نيالا ظ
 ل در مساو بلك مسا قْشاوو ددقاذامخللا عطّقبام ىنئامشو هوعطق ىأ مهفايسأب هوقشاوندقو |

 ىحاتفملا قشوو عب رس ف يف قيسشو» ريسونبللا نململشلا قشاولاو قش وتنبعوربهنضو |||

 دقو اضياةقعو لاق و قلذلا ميا عر 0 د رغاصار باهرا ظ

 ع وقو و صرح «..5لل.ةو لداج ص روع وعول جرو ةقءولاو قعولا مس الاوقعودساو قعوت ْ

 ةسارشلا هو ىرهوذلا لاك هقعودن ورمشع ىأنيغل ارم ب قعول جدل ةول وة اءحالاق ظ

 قرلاككلذىلا هنت ةقءوو ٌلهلساو عمطلا هقعو دقو قلن ةدشو ْ
 اكنوأوىدهلا ]رضئرماىلع *« اقعو ناوهللاة فام : . سو تست ع 53 ع 20

 اذكه ه.ًاباؤطخا هلوق

 ررحوةياسهنلاو لالا ىف
 ها ةياورلا



 اةسهمتا قسم

557 
 8 ا

 19 31311 تا ا اوجه جس مسج تيس تا حساس تسمي ا اا

 , مل 3 هم م 2 و 6 5 10 . 52
 قيسولاو ىران 1 ىدقشت ىاىذوةتهلوقو ىلع اءارغاوه كاع تيذكةوتو

 وك م 0 8 ه7 و < 07 ة

 بدجاى.سون ا: تل ان 00 3-3 رقت دكت مواهب رق لاقدر طلا

اوكا ارعالا نسا ن نعت ءاظأفاهدرط ىأت قسوتساف لو :الاوموو
 1 

 1 ااا الاناث ا

 هص 7

 ا ع اق لا كئالقالدا

78 
١ 
| 

 م 15 مو ء

 ا راهو اعد هرط لالا دار هالات او

 بدلا اوك 1 مودقلا 236 دا وني اصان اًراَمو

 ادق تت ماولاق زج مدعاة قارا لئالا تقسو اذا مالا كل ٌكسوتْستاَو

 لدن-لاوودهن يع ين تكف ف مرا فاو

 قياس قمت ورق ننس < قساو 5 , راج نا َتساف

 ىدعلاو ةدهان دا ةقساوملاو قاسولاو

 قاسولادنعنو رنعيالواو * انام نوأكبالكاَدو :

 قسودسقف عام لكل قرأن وسو اهقسيو دقو سانا ن مدقق ةراكرجلا اولمالأ ع ندعوا

 نم مزملاو عف ةرلانالاب هدشسأ الو هلا سالو هلب وطال ءللا نا برغلا لوةتو افران ةعستَو هتوو

 وهولاق هع هل عم_تعالءانعم ىف معلا !لاوو هنقم ومهلا عمد تاكو ىأ عجتاذاقوكلوق |وق

 مزح قشتالو ىرهزالا لاك قسي قون مهلك ستالو لبوطا ل حالا ناتي ذسوتلا قو ءاعد

 ىذلارتاطلل لاقي ىمدالا ريخالا اطال ىأ ريخضالا لطيالو لو طل #.للا نال ثضو ءاعدلا ىلع

 | ىرهوطلا زمهاابهتءمساذكف ىرهز الالاف قرس امدعجبو قاسملاوهزاطاذا هرحانجق مصب

 ماظتنالا قاسنألا 3 قيام هعج زلاه راطاذاهسحانيمقمَسي ىذلارئاطلا املا دس وأ
 ته ت <

 اهدر طا د.لد :الانم عل وا فرعا اسواقسواهتلعج ىأ اهكبسسوت ةطنخلا تقسو

 انه و اهدريف تلطأ ااهقفلمقءنلع رمش ص دال واهعمب اهد راق تالة قس و تيمسول الك ١

 هلع ردغت ال-ئااهعجىأ اامذيق لدالا نما غمطقق اساذاَق املانال ضا ئ قل داسلا لقاك

 قوسن نالذلوق:بزعلاو هنري رطل عباتتت لهبلع رمش ا

 لا ره ب ولا ةيور هجوةشيقملا 90د 01 نعلق وةقيسو |
 ن سس ى



 ل ؟6م84 (قكو) فاقلا فرح 5 واولال ضف

 ءع4ك29 ى 5و و «دسو

 راكب أل محو تانقسو 35 مع ل م فاز رثمون

 هت ودقف تاجا كو وشراب قاساوألا ىهورولا قسولا نومي برغلا ل_هأ اوره*لاه

 تاجاذا دول !تّةسولاق وهتاجنامىأ أءاملا مع ت ةسواما ا اعمأ |!نمو

 86 «م 3 9

 نئداضلاف ه ةلج اذا اًقسومقسأ ئدلا تةسوواةسو تلجأ م و 0 رثك اذاق

 لانه كلام ضياقك 5 يداوم اناوحناف 0 900

 نانالا تقسو وئثءاملا لعضداةلادبف للان حل سل لوشي لمت لى

 ىف ءاملا ىلع اهَجيرْتقاعأو تاج ىأق سئاهريسغوةقانلا تقسو اهنطدىفاّدإو تاجاذا

 نانو رشبلا# باتو بحاصو مايو ان لمواد قوويساوةقا
 قاسولا نمل ماتت » ىتح نهود نأ ل

 عججامهالكق سا رووا تيفلل كا داو ضواكرسو ”” داق وءاشلاوةقانلا تل

 كمال وقس .ومو قاسم عج قس وموق._تاومنا ىدنعوهديسْالاك ساأ.قراسغ ىلع

 اواعج هيمشتلا ىلعودل دقو حانملارفاولا ماسلا نم ٌقاسدملاو هتلجامىأ املا يع ٌتَعَسواَم

 ريغالقم_ه ام عج ف مهلوقزمهلاهل_هأ نا ىوقي وزمولا ىفمدسقت دقو قولك هلهيحانج

 قيرطلاو قَسْنا دقفمضناام لكو قستاولسللاّوسودقو مضامو ليللا هنفلخدامق سلو

 قشلاب مسقأالفليزغتلا فو .ىوتنسارمة لاق ّسّناو اسكلا ءاكش مضل ىأق يو قسكأب

 هؤالتمارمسقلا ٌقاستاو مضو عجامو ىأق سواموءارغلا لاق قَسْنااذارمقلاو قوامولمللا نا

 هوال-تمانومفةرسشعتسملاءارغلالاقو ةرمدع عب راو ةرمشعث الث هلءلهؤاوةساو هعاست>او

 علطنأب اهعجسهناكراصمالاورادصلاو ل ايلا نم عججأم وى أقسوامو ةد_هعو أ لاق و هقاستاو ظ

 ورعوأ اه ةسو دق هل تعجس ا نفرالاو راكااو راصثالاو لابجلا لبدلا للا ذاقاهلك اهيلع

 هود لام شم وراسل رضاع 2 /زلاواللاو قستملاو سوطلاو صارولاورمقلا

 اوعمتسا ىأ خلاب 0 باب دحىفوئئىشلا ىلا 'ىشلا مضقسولاو |||

 ىئاحأاثب دحىفو اوةسوتسالوقيو نبا تلازوكتاك الحر نارخ الاثد دخل اواومهضناو

 تدع»همدو درطلا قسولاو هيف تلم او ةدسأو هتعاط لعاوهقجا ىأةشرخلا ما هلع قسوتساو

 مهو

 را ا هرط تقرمماذاف سانلا ن ا الا نم ىهو ةقيسولا

 وه« م

 فئاقة قس ولاران ا 2 فوت لازتإل لد 00



 ةنيفسك ةسقيرولاو هلوق
 لصالا ىف طوم_-طمود 1

 هدافأ 5 :رهالاى ىذلاودو

 سوماقلاح رش

 رانلا ىرفاكلا نس هلوق

 | اذكتراتلا فومبداقروك

 ىعي ظفاو لالا قوه

 ادو_توم سارانلا ىف
 هسبلا ةحاحالو ةناهتلا ىف

 «وض» هلأ

 (قس) فاقلا فرح « واولالصذ ' :؟هر

 لشرب غأ بحه فرعش عمزام أ قرولاءارمت قاسلا ءاري_غىهواهلك ةيسشاملا هلك اتمعان

 مسا 0 هو ناعيتلا ىفوا تابت ىفو ةيدو' الاف تدش .ىلومسوهوريطلا هاعرت ادا

 باوبأن مري ريثكىف مالعالا امم الل ءىدعام بسح ىلع ساسقلا نعذا شهب ويدسداكح ىل_>ر

 .. تافرب زلا لاف ن .اعضوم ا روو عب رولاو"ارلار 0 ءاقرومسابقلا ناكوةببو علا

 قارولافماهتلابىلهأو 5 ىناك أسنككوذنمدن و

 ارت نزونوهراسلا ف ئدينانوكرانلا فرذاكلا نس شيد فو فورغم لب ارو و

 لج مسا و نامل سانا مة ناكر وهللاقيبرعلا لابس ن مالح نالزني ةنل

 اواوثيفأتلاةْر هب نم اوبن ميلااوب ذو ىَراتو رات شم َقارَو هوقار ومخلاو

 وهلدقو ةبؤاعف 00 قولا قولا ((قسو) هلق ةوهر ا لايق رومننالفو

 اه 1 5 5

 اك 1 انيق شعةسس مه سو اةسخ حاجزا ضاعت عادم

2 

 مدملاب و كمنورشعوتعرأ !ناجنؤتسولاف وز هه 5 1 2 مكلا ]قو لكو لثعملا مب ىذلا

 نمو 1 هس وداعفسللاق هنأ ل _سو هم هملع هفارسوتام ءكىورو زر ا كلدو

 اطول دع الطرذو رشعوة نالت :ودواعاصن دود .تملابقسو 3س ةقد_ رمل

 فقنلدضال اواو عاصلارا دةمىموفال:> |! ىلع قارعلا لهأ اددع الطرنواعوةن ام-عنرأ او

 كلذكو' عاصقةئاشلا ا 1 |وققءاطع لاق وهتلج لوف اهاعسو دك ليو لخملا اقسرلا
8 : 

 لام رابجلاو ل غبلالركولاو ريعبلا ل وه قولا ليلقا اكو. بيسملا نياونسملا لاق
 م م

 يللا 2 كا 5 هلو 0 1

 ىدسولا لءقو رمغال واولا خت أرقو ىأ ير علط باىىف فندملا بيرغلا و ىربننا

 5-5 , ؤدونأ لاف قوسو ووو دأعملباو ةءاعلاوهل قو نالذ ءلا ليقول علا

 - م مو سل

 0 راخلا د هزان 0 3

 كار

 رايت وززمالا درو كداندعو ثناوفشو ا ىلاو

 زارا كد 0 اقف انك قطاع ع 0

 ئىآ

 مو

 3 3 3 3 ه < 5 5 5

 ْ نمنال_-ر ثيدخلا قو ةهكم ىلا همس دملا 8 ندمرالا ني ىلع هيل هورلاو حرعلانيبدوس ىل_مح

 ١ - ّ# - 5 ىفاكاني »يو “م . 500 2ك د هاببلو ع

 قيقد عساورو دم قرواهل ةماقلا قوفوه.نا ةفورعمةريصش# أهرولاو دملج هنأف | هن ريخولو ىأ

 رار و سل سسسسسسسسساسللا

 ل ١.سفدضيشتت ثني - ده ف نوت2 27 ين سيجتس > ذة



 - هضاب سك يع

 ليعمل ل ل اا اسس 1 ا ا 1 0
0 

 ها "84

 د 2

 ا ا يو ا نوح ةعرفأب
 ديري تي كنج > تنك ضريح

24 011 

 قوكَت الهي ؟رعالل + رلااذهلوقرفاننأ | هشاك اىداذا تثذاا ل.قواهعم هان اوهتعطقفهملع م

 ل ”نك ىنو كتف ىلءمهعم ىنوإظدق سانلا تدأ ياذا 5

 قلاع 50000 رصوءارلا مز عاركاكحو ةسلا نملقأ رض مط نيوفلاا ا

 كبف دير ناتاقناب الا مهييقو ماسلا مواننجوفوقتازو زال ١ ا

 قرواح اديعسولأ لاهو فئازوتاك اراهنم 0 رعس ف ىدلاو« فراعتن أ مأرادلا منركشتأ» ا

 4 هيلا مقوي شا فوز كلقوس لا ةتارغي ونايتفوف.رطىأ ّ

 لاجسرلا نم سدس ةقرَوْلا ىارعالا با ىرتسما عبو طّمكلا قرولابو لاء ضسلا ار |[
 قررا هناكوطانلالاملاَقَرَولا ومدلا نَممه ردلارادتةمةقرولاو لاحرلا ندم ركلاةقرولاو ||

 4 قم 9ء- 2

 ثاطلالاق قرولا سدس .كسهسوقرولات وع

 اا و

 ؛ .؟ةال (قرو) هفاعاان قرح 4 واولا] فو
 1.٠ 11191 هل 037 الطكطت تا اوت رج ةيكقإب ةففه رجة ليان (اهلكتب 1:1[ دنكإ حلا لح دلت ضقت دق

 مث اوم

 ور بدلا از 56 احا 3 هلايعقْديواكرش

 ةيورالا كرو بالا نالشرلا اخد نولب بةذلا نولن هرعلا تيمش كلذكو

 قلاش دارو 3 معلا فرُكالف

 د اهم درهظو رقع ذدقاس" دَت ًاراذا بائذلاولاق ةراضخلا ىلا ُهّْيْو ترضي ىذلاديزوألاقو

 و7

 ةقرولاو مل #ىالا تار ةلا ناكرو هلع حامعلال !او 0-2 5 لعالد عجول

 معلا ةقرول ينارعالانبا انف ناك اذان غلا حرك وشو سمع ىأ نيكستلابةقرو سوقتلا

 هز ىلع خو ةدساج رولا ةقروو هيفسأ | ىهت : تدازاذافةّمألا ىوفتدازاذاف نصغلا ف

 رغاشلال اق مهئاد-أ موقلان يلا ناس... ثّةقز رةأ ماو رو لجرو كار ءالا نبا نع

 ةزافماوءطقام وقف صن مرمْشَللا نةبده

4 2 5-9 

 500 احا م .هارد 23 ماك اوراصناسفلا قروادا

 تفاووعي همأ نست 3-0 هنزل :ىداهلا ايلي

 اهاوأ او ةسسومةدمصقلا نال ازوةسيمجلا] هباورلا نأ ىلءلدياذهولاف
 رك عض

 89م

 ةنوارب انااا وعر 0 الة دما هيلع اولا لاط

 م ع6 س . ع , ع

 6 توءنولوةدمهمالفر وج لكوام>ىااقر قووحت ارلات:دبعسو أ نالطغلا نمثادح الا

 رص سس مح 59 ني صا

 ديرتنا أ ىريسعل علان * .تاافوامكا مارتزهو

 ا عسر 3 و و ب

 ديلا رود محواو 5 يلق ءلدودولا ىرديامو

 سس

 ( رشع ىلا برعلاتاسل ب 75

 اذنكم ىفه.عهسأا هلوق

 رثعنلو طقن نودب لصالا ىف

 5-5 رعلاب كلادد اوملع

 اههر رحو ف سعتلاو

 2 يعم ها
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 ْ (قرو) تفاقلافرخ « واولالصضف 22207
 : 0 00 2 لن هه

 ناخدك ض ا وداوسىل .ةوةربغىداوسةقرولاو داوسىلا اس هنولىف ىذلالبالا نمقروألاو

 اجل لبالا بيطأ ٌقروآلا »ون لاك لبالا فكلذرثك واهلا عاونأ ىف كلذ نوك,ثمرلا

 ناسنالاىف نوكي دقو لاه هريسو لع مهدنعدوم ب سيلورعسلاو لمعلا ىلع دشاهلقأو

 طاسلا ىلعالاونقروأ #2 دايز أب وعدأ مانأ لاق

 - 2 2 3 ع ع ا

 دنسالا هينيقاتلان الف تقل نئلم_هاوقك اد_هولاوالاو الحردا زابافاعدي وعد مانادارأ

 ٠ قم هع ا ا و 3 هاو وهاذك قرادتو هلوق

 هداوس طلاذعدوس اريعيلا ناك اذا ىمدالا ىرواوهوىار واوقريادقود بالا همنا: او

 رك ناد هنمأف لا نودي لصالاب

 هداوهف هقىدلا يابا ليغ تشتت ردش نأغ قول نلتخيمرا اخ دك نما
 )ّ ها ررخاف فاهلاوءارلا
 كلذ مودال يق ءابهص ىلع موقلا بص صوءاقرونرسسأو ءازمد عر ف تاعتلارصتو لاق فار ءالانبا يدعم

 نيحنسحأورهشأءابمهلاو كرسلا لوط لعربصأ اولا رياوهلا لعيبسأ ارك نال

 و ءوو

 تءاحنا لسوهيلع هللا ىلصاهلوق جا ر و ةذلاوةماس.لل او ق 3 و وأدام هرلأ لمق كلذ نم دواهملا ارطن

 املا .راعتسا كلذ كود وةقر ةرولا مس اهلراعتسافةمدالا سو هملعهللا قص عامافالاعب رو أ

 سانلا نم قروالاوئشب سلو لامه نال ميسي دحلا له؟هاورو ةسقانلل يلا ااممناو

 ةرسلاو رمس أى أقروا هما هبتءاجنا ةنعالملادا اوى لبو هيلعهلنا ىبص ىبنلا لوقهنمورمسالا

 رو ادامرلل ل يق هنمو ةريغلاوداوسلا نيب هنول ىذلاقروالاو لمللا.ةثو دخلا ةرهسلاو ةقرولا
 5 دوم تو

 قر والا ادع-قرو أ ه,تءاجنا ةنعالملاثيدحفىورو ةمدالارهفصواسغناو* ا بلل

 لحرو انت جرت عوك الانباثيدحىفو ارو ةقانو رو أ لهب اقي ةرعسلا ةقرو رولاورعمالا
 9< ع عدم هع بو م ا :

 م نم مأشال هنأ م وااثمان 8 مدسغولا فرو !لج ىلع سود دس>و ءاوروةقان ىلعودو ىقوقن 5

 س” وى

 امنوالءاكرو ةماوسعلا لاق وشضرالا ف تءهدؤ:ترغت انععرو ةقاسلا نعي مو شم ىب هوءاقرو

 | ١ ةاامسوألا: ب هرم .؟لإةما دلل اعاذ ويرأ لم هيلا مالا ملا رب رلاد نالف ءا هلوق

 انءاح قرأ سوماقلا ةرامع
 3 00 م . 9 اع ىاقب رأ ىل_عقبب رلامأن

 نم قيرنأ ءىرلامأب انءاج مهلوق نا برعلا معزت ىعمدالا .تنقولصالاو تنقال سرلا اذاوأأ ما ةسيظعلا ةيهادلاب
 ها دعب قانامهسقفا ولو

 ناك أم“ :.ثلكنمقروألاو قر وريغصت اهي رودارأ هلك روا ل ىلعلوغلا ىأرلجرلوق
 يعد

 لدنج لاق بدحى أقر و نامز و دامرلا نول هنوأ

 فر ر وألا نامزلا فاموُمْهاَمَع 3 قدصملا ركل مناك نا

 لاق نيلهئلبو* اممائلثىذلانللا كروألاو

0 



 ءب د ضيع دلج كطيييح بح ا بت يح ا سخر

 امذتالاسكنال ىرهزالا لاق تودع جل 2[ تيفال ءلاملاٌةرككم راك ه سنع .لوقنا

 كت (قرو) فاقااقرخ 0 واولا لصف

 0 2 ىفص هو د هده د ع 29د هموو ْ

 ايس *«قرو ملا عضتملاك تابقآ «مخااوأل اف قرولا باطب ىدلا قروسملاو |

 نعىورو اهريغلاملا نمءيئاهطلاخمال ةقرمهردفلهاظعأ لا ةاكرودضفلاتءعءامرو
1 5 : 2 2 . 3 
 ةنصاخ مهاردلا ةقرلاو قرولا مثيلا وبا لاقو رمشعلا عير ةقرلا فلاق هنا لسو.لع هللا ىلص بلا

 5 ل ء هسسل رد كل
 لاقوىلامىأ فرور دعو حاهلازحر دشن او هلك لاملاقرؤلاو قر رولا رثكلال-ج رلاقارولاو

 نبا هياتم! نهر ملاقي نيعلاٌةقرلار ثالوأ ماروك ورش هك ع غلا قولا ةدسعونأ

 هد رعءثيدح ىفو نلعد : رعةضفلاو بهذا ليقوىاز ءالا نما ع نءلاملاوةضْلا ةكرلاو هدر

 ىو ةضفلاءارلا نكي قرولا نو ماشا ادحاف هلعنتنًافقرو نمافنأ ادا هن اعطقان ا
2 5 

 نينتالة طفلا ناله_فبةكنىذلاق رلادارأءا رلا تشب قر ونماغن اذكاامنا هنا ىعمدالا نع

 نا ةريخلا لهأ ضب ىنريأ ىداصحخص ننتالضفلا نا ىمدالال وقنا سس تنكولاف
 مو 29و س -- وك رم 0 ُ

 ىلسامناذةسضفلاامأفرانلا هلك ًامالوّض 00 ودنا يبل وى رئلاهملسال مهذلا

 5 تل 2 ه5: : -َ هَ

 نا ىلا ىو نوئررلا عبو قار وأ قرولاو قرولا عجب وٌنتثوداوسلاااهؤلي وأد. صتو

 . سل
 لاملا ىأءانعم لق نيفآلا ند أى طغينءةرلا نا دو نلعثلاكو نفالا نو ىلع عت ناقرلا

 ىارعالا نيا شنو بودعلا طن

 امئاطتلا لمكابنالا رو ىرأ « ىتافل ايندلااستالف عي. ّه 08 3 .٠ 9 ٠ لس .
 هو 9

 اعازعلانيقزلانادحو هع *« هءاس 9ر2 نات

 5 ا يلا ءشلاو ىرب نا لاك ق مسالا ثاتلملاو

:| 2 

 قارئ رضا س دك نه لك أن #3 فا ارعلا نمتاض برا ٠

 تكا لاقي فاسللا 0 لاملاوقَرولا مثكى أحر ءالانالاق ظ

 ديفا ارباقروتل باس اقر ةايلاغنوو لامرتك لارا قول ا هلاظ ضرتوا كلان ة فوم ٍْ

 0 1 ياا 5 1 00 . ع. لا 4 5-7 * < هل

 ادادناصأاقرو اوىغحمو قروموهف محغيملادا ىزاغلا كادكوديضءتلابح و عشب ماذا و ٠

 . ناعثه دشن أ هلوقو ناغوأطخ اد ئاصلا قر وأوهديسنا لس ماذا بلاطلاقروأودصرم
 كوم ىواق ع «همد

 اددصاي دلا باحصالالم ندر د ةقروموغانويعَن اك اذا

 لاقدادضالا نموه ووتش كزاغل ا "اخريغ نود
 30 هوك

 قروودفنانابحأوار را ع 1 اهلهأح وعنبر ل انأرتلا



 ليي هي ا ا ل4 جي بلا هبا
00 0 

 (قروز 27 فاقلافرح « واولالدق ٠ ؟هغ

 مه ت2

 ىرعزالاد ثنو قولا ن مقارولا نا ىدذعو هدا لاق فقنءربكو ربو

 امرا ار لا ع 1 اذا 5 رفع تسران تلج بدصتل لق

 اق امان اهقرإ و رهط ذاك ذل تقرو اوٌتةروو ةريمتلا تورو هس ولأ لافو

 ووو اهنماه_--و رذئرصشلا قروناهيبسش توست قر ولادارأ فر رولا مطتننأ ] ار هنا

 هنه طّتخاو قرولابهيبشنلا لع هيراش وهتسنل ى أقر وأو هقارو ن-ًاامو مهئادحأ موقلا

 نباُهنقرانمعر لاقي ابطرةفيرطلاو ىمتلاونالصلا حي ورخلوأ َّئ ةراوا ريس ة منن اصأْ اورو

 8 رخاذا دكا ةراضب أ ةقرلا ]نايل راما دانك :راتبناذاناملصلاو ىدنلل لاقي كارعالا

 4 رثصلا فراطملااميصي تلا نض رالاهق ورا هربغ وناعم اقر رلا تعراذا ةقانلا تيَيَو قرودا

 اذانايلصلا وىدتلاة قر هَق ةراوءارضخلة#ةرئه ملاقبف ءاريضخ نوكتف تدنتق ظرتلا وأ

 قرو عجباوه-دفر طمال رو أ ءاعو قرولا ةنسلا5 ةرمهشلاةقيرولار 6-2 زافازصخا

9_-- 

 ددحاؤلا فضه قار وأو نقلا وو فلا روبوت ااا تاو اور الق رولا

 تتكدو قرون ىذااوشو قار ول ر وةقارولا هتفرحو فو ره قارولاو هتموشو د>اولاك

 .ى 7” هوم -2 2 9 0 ساد <

 فرو ا نفعا 200 ] لانا حامل الاف محغلاو

 لاق اعقل ن ءاطقسئنلا وهل -هقو شرالا ىلع ترادتسلا مدل نمو

 15 اونا هلقعأ يدك اورعبلا نسوق لثمةربصتلاو شرا لشموهو قرود ةدسغوأ
 ا

 ْ 0 ؟ ايست فرو و مخاد حأموقلا كرو الا فروا و ىلاسألا عدمملاو عزل لوطف

 ٍ دسك هيارنسك لبنا ةاردلاةقرلاو ا ٌقرول اوقرولاو فارعالا نبا ءمدهه دن اذحو

 ا

 ظ اهلا لعاهكرتين ممسهنمو فيقتتلا دعو اوال ارا سسك لقي نمم يفداك ذلك
 ا فيد او واولا نم ضوعءاهلاوُرلا كلذكو ةيورضملا مسها اردلاِ رولا حاضضلا ىفو

 ومس

 1 ةقدصاو ب اهققمقرلاو ليخلاهقدضنع يلو د> قو 2ع ميرتقرلا ق اكوا

 ٍ ةقزلا هاش ىربنسا لاق تاقردق ةقرلا عيجىفىكحواهنمةيورضملا مهاردلاوةضفلادي ريق ةقرلا

 ةليلس موقفا نيدلاخلوق

 هقاطملاقعلاءاهرو برتساو »* قوق وتر ماهنلاوا

 ول و عد

 هقر الو مكس 925 2* 3 دس .دنمدلاخو



 ا (قرو) 2 فاقلا فرح *« واولال هذ

 . 5 7 ت1 ل
 0 ا اول ردم 00 هل.ةودق ةرشاهف

 ىمدالا ةقدو ىف هتعتقدو هدول ا 0 هيطدص سيال«: هد هورلاف قدو عدلاو
2« 

 2ع 4و و هدم

 اهدو د د هيرست قدولاش ومدلارة قرش ةطقفوأةريًاهيف تناك اذا فض ةقدوه نعلق

 نأ سدق أت د دست و ديدلا ا دولاوامصخ اة قداول جرو تشرتسساوت اساذأ

 ال ا 2 هدم او

 عاطق لاك د دهم #2 قلوراىذ ىع ءاهرز ا تاسالا

 م هو < و 9

 عارقرم-أ انتو #3 فلول ماش دق

 4 و 2م-

 نءالاق 0 :-قداو اًضأ سقى أت دءدشن و دحفم_تااًقدوو ة هم .رضلا ىذانملا قداولا

 لوالا تدم |ىوردقوؤد اوم سوق امعا طاغدقوحامرلا باد سعوبأ اءاكحو مدس

 1 ا مه ع

 عاتقإلا لش شي 80 قلو راكذب 2

 نءعهذه ناكملكىف مودلارب اريثك ىأةتسلا كداولناو عرلال فيس لات ناهغا عزل ولاقا

 لاعيل دس تاعشلاو افرح رو جرت درر ديو أمضومتاقوؤواا» ١

0 

 بح 1 الاد_هيماللا طوعا اىذمشملل كلذلاةيءاملا ارسلك

 مانا :دوف اولحو بشع نموا نمُةةيد دويلات :دعاصو لاق تدكسا انا ىسمتشاودارأ او

 80م9

 وزة حاولا باخلاو رتلا قادوا نساكوولاو لو كلاوريخشلا قرر قولا( قيو)ةركسنم

 لك هم 027

 قريع هلذاكو ني اضن ام لكقرولا ةغشحون[لاقو فورعمرصشلا نم رولا هددنسنا

 - اه -

 تجرخأ ابا تك ا رو ما ترو دقو وهند >اوهاتيشاحه-ةعرشتتت هلطسو

 و 1 سو
 هلساسخم قزولا"ارضخةقر و ووةسقيروو ةقراوتر هدو هقرو رن ىارصتتلا كَ واواهقرو

 قارو'الاةرثك' ليقوةنسملا ق را خلاةر يا ةقراولا رالسقل السما ل

 اصلا لاق و ايقرردتسا ارو اهق 97 رةرصشلاقروو قرولا ةري-ثك ةقروو ةقروقر هو

 صصو .

 59 رودقواهق رود ىأ ً و زرةرعشلاء ذهل :رلاقب اه وتقل ا ةفسضخ صقل تع ر ,

 ىجمدالا قاروموهفتؤولاذا هاي ربا كارو ب علا ٌقاروأ لاق رضناا ةقوروم ىهفافرواهقرأ

 ىذلا تقولا رسكلاب ناروارلكل 2 2 0 ؟فلالارقرؤررصتلال

 وهةفيشحو ألا قرولا نم سلو شدشملا نم ضرالا ةرضخ حفلا آرولا ورشا همف روت

 ريش نب س دال رهزالا «مسنوةرثاكلاباشبح فض رت نم رس وألا كنمعل ةرضالاد رطل ا

 «سن) ه سو

 ٌقاَرولا هلعاط د قدا #3 ٍمدنعرب ن هدام هجن 13



 لا قدتتقدو د_ةوهل وق

 هحرشو سوماقلا ةرامع

 رفاخلاتاذ) تقدو (و)

 رصققاو (لادلا ةثلثم
 دعوك قدتتقدو ىلعة عاجلا
 اناقدوو) باكسك (اهتادو)

 اهدوهنافو(نتكرغافدوو

 اهادوو مضلانافودوو حفلا

 هيدعف همك هأ رمسكلات

 ةرامع حار نع جفا لوسق

 جتفلاب سوسماقلل | 3 1
 هيلعو عار نعذلو

 هتك ها نايل

 يركن
 هي

 .(فدو) فاّقلا فرح. «, واولا لصف ؟ نك

 تاذلكففادولا و هبت سن أنس | دوه و وونسشلا نيب لئاطاقد دوك اورمشلا 3 اال لد ةدوملاو
 ا ةمرو ع مة ورب م2 م #ةثدرمم #7 س ةمرم

- 

 ىهو تقدوسساو قدوم ى مر تددو اوادودووؤافادوو اهدوؤدن تقدودقو لفل !ةدارارفاح

 م جبمصددس

 ٌقادواجب ولسعفلا ىلع تصرح ذا قدم كدودقو بدو لد وقيدونأن ًناقيقودوو قيد

 نبالاق لعفلا ىهتشت ىلا ىه قي دو سرف ىلع ليربج هلل ش5 سامع نبا ثد دحؤو قود نم قو

 قدزرفلا لوقةقادولاد هاشو قدوتسمالو قدوم لاغبالوٌقداو,ىهف تداولا بارت ذكر

 2مم

 اهراج قادوللاهاعدنانا 5 رقم باجتن ماكو رن"اك

 لصأوه أ ىردأ الف لاق ةرامعف عاركاكح نان" لاق هلئماابللا دول نوكيدقوهديسنبا
 00 اي ا

 صاعل اقر طقىأ دو فديو دودقو هئسهو هديدش هلكر طملا اقدولاو سنأ هدو وولى عسا مأ

 اهلاقا لفك 0 / الو # اي كيو هن نمالف قاطلا ني وحنا

 كاملا لآن مقدولا يور 57 اهنمنجرل ةرمغبنب رض لنادي اول مو

 وهو هدو -

 نيمدىدش نت رووا ونا زوالا وقد تك دو نو اوشدالقو 25 داو باص نؤأو وقنو

 هيلع هللا ثاوضر ىلع ثيدح ىفو ناقدو ت اذ ب رح ليقف برحلا اهبهبشو

 ا وعيال اكدو تاذ 5 مهكر تنكح

 لدقو حاقتللا» ضو بزتللا نال لعفلا بلط ىلع صر! قادولاو ق دولا ن موهودي دش برح ىأ

 لاق نيتديدش نيت رطب خا باها يشترك ةديدشلاب هرعأل لاق رطملا قدولا ن موه

 ويس غرعستلا ن يئن اكدت ههدبودقا نركب لاط أ نين دنع مصير زامل نافعوأ

 ١ ورةظامواوربام كير والف #2 تلت نك سيرف : نّشيلانيده

 راها وفعدال نيكورتاذ 5 مهل سي مك لهناف

 تكلا لع يطع تنك اذانيقدو وتاذو نقر و رتاذةهادلاَقي ولاق

 اولمتت نأو ايل دس 12 ف را َباَهَقدَؤتاذاذ

 ىأنقدو تاذةيها دلل ل مقو نيكدو تاذة هادى. ةاذهل رات تاو منيقدو تاذلق 1

 تبيمكلا الاف ناهد ون دتءاح اهنا نه و تاد

 اهكاضعنمللاتمقَك دان 27 لدضيقدو تاذن موناكو

 مدح

 قبس مدند نيسعلافةطقن عاركنع تاكو وتقول ززنمملا هش م نمت ةيتاذ لاقي و

 أف

 ا عا كح ل

 ْ نيتديدش نيد : رطمتا د ةباصس ها وتادديدشلا تت دردال لاق و و ,اوءاوسل 6-١ وو



 01 ١ 0 ا 4 ون رف دملب يبيك يي 0 وللا "يلا لا نرش ظل لو سم ا يل ةعلا دلين ا ث نا

 هو (قدو) فاقلافرح #* واولال صفق

 قئاوتلاواندهاعتو انفلات ىأمالسالا ىلعانَُتاَون نيحةمقعلا هليل لسو هيلع هللا ىلص قنا لوسر
 هم ع 3 1-0 .ء و 2

 ةيادلاو ريسالا هدي ددق و المح لصالا قوه .وقانولان . ملاعب ةيدؤقلا اعلا وهم ل عاشت

 قاتلا بودل قاناولاق ادعت روس امة نسر ةىمومكأو ذاعمثيدح ف

 و
 م سهلا -

 م والا و اذكواذكن ا *ال هنئانه قت ولو قولا هندو ةدهاعلاوق اوما زم

 0 تدح اى هنمتقبوتسساو حامل انفو ةفاتواخ ف تن اانا مالا وة ردا

 .٠ همو ا 0 ع بوم 20 -

 اداه لع سانلا لوعنىذلار مشكلا . نمقدوملاو مكح الادشالا ىأقثوالانرمالادخأو ةقشولا

 لاقت (قدو) 0 ةانو ىو لجبو ةقيثو ةقانورصشلاو ولك 0

2 
 ةمرلاوذ لاق كةفاندادأ هدو قديديسلاق دو وأن داهودو ا

 بعَتْسُم فالاالا نعْنهضعبف ةةتهلانمأ تقدواذا تك

 وأ لوك أه م ايشاناو :رقامدانعمواولذبام ىأئثرانلا وقدوة نالنف ىنبانسراملاقيو
 وو < و 0-0

 برش بسام وألا لا بلا تسول لاو هتمسودمبلا تةدوؤام دونت

 رطل لا يجود رطاةلشليقو راهن ادفسن رح ةقيدولاو هبلعهصر < ىنللغضخ نا

 ارد رشا ون ذهلا لاكه ملا تلصو ى أم لكلا ٌتقدو اهمال ةقيدو تي“

 لكوالو م :الدقسولا نات فبات دولا لاس ةقمقيكسا ىئاح

 كف هلئقو فاوالو سكنال ةياؤصى رينا لاك

 ناب غداة مركلا فال عش ةيملاببا ههه هلا ىنآ :
- - 

 هل ترجل هرىذلادتم امأوؤىربنءا لاق
 - هو

 لكوالو ناوال قا ىاح 5 هلئاوأىدهيعصمرستم
 - 2_2 م <

 لاقي ىنارعالا نبا 7 "اهلا رطانمن وكيامدشأ اديدش درس ىأ قي دو ىذ مو ىفدابز ثي دح ىف و
20 3 

 2 همس جحا ا 7 - هه< 100 ان 2

 رخلاتقؤىف مدل 0 ىاىوقلار عملا لدحر لاش ةقيدولا ل ستب ودق. ىمينالف

 امار ودى املا ف سهشلا نامودوهىل.قو فرع لوالاو ناك امرداوهلمقو راهنلا فصن < 1 : ١ 20 7 ص : 20
 هءمءعو س7 و 2 - 00 0 3 ١ ا -

 اهم ةرثكل تةلدناررسلاو نوطبلا ةقداو باو نوسلا نماندو عسا نابل قدو واهوددو

 اك هم 0 7 و 2 دعا

 فدوم عضوم او هربعو ناكمال قاما قدوملاوهاجتا ارسةقداوىردلا موك «لاف شضرالا نمتندو

 سدقلاى سا لوقهنمو 0[

 © س<

 قدومتنحْدا ط را ليدي فعن 3 اهنا لاخلا ىلع الخد
 ل أ

 أ 7777070777 ل



  (قثو) فاقلافرح « واولالصف 1

 جس سيح 7 ب 3 ْ
 نع 7 ؟ دقو سيحل ىو قيولا فرغ مهن ىلع شب د>-قو تاجا وذا

 (قن 21 اى رفا ركل مفامناك ر وكلا يدي نوسحي ى أ اوب_سك امبْنهشب ول 7-12 و

 اداوم هبقواوموهو هيو ؛اوانأ 1و هننقثا عيونو امهفرسكلايودي هيٌقلو كلوقرد صقل

 2 8 قناتها هام هل ”ضرالا نم قوتو.-ريغملا « درك انتو 0

 مح .لاونانثالا كلذك قيل رو لوعشلا مسا رتسافوملا ترف 21 ف حفذخل هن

 لاحرلا ةعاج ىف تاق عمج 0 وة هنكتننلالاو ؛وتاقث ىلع عمجدقو

 ةحت هولا ثم ى مهو ل ول 0 0 ع 2ونص أ وق ,'تلقاذا|ن لذي ووغاشنلاو

 .لطخالا لاف كلذكقث .وماامو ماعد 5ك نأهقوب ةومرنكق وم ةلكاسود غي

 ١ رمل اوناردغلاى 1 واو هنا 7 هعلا م تحاهارعلا,براكوأ

 "لوقت قاتبالا مسا قا او فان ُ الل لعسفلا ومكلا قينولائشلارد_تمتقاؤاو
 طب رلاو م را قولا عدباو كانو هي راو ىذلاو دلاو لحلو اأن وواقاشياهقتوأ

 عا وو عم اواؤلارم ا ب و قا واود ف ىلاعتلاكر ءهلدشى اان 1

 ١ هماكحا الا ةقم ثولاو بيذسهتلا ةق.وف الأ واقي و رانا أ 2-5 و مضلا

 هع و وأ قار 3 معتدل او علخا اان فز قنا 0 ..الاو

 قر أفقتوو ةقثلابو أ ءسع أ ىةق.ثولايذ_خأ لاقي وق رعخاومك كائوشلا قولو

 د ةلرمالاببا نعول دلو عملا او حالا ىف ماكحمالا عم دا سوهان 1 ل وو

 ّ ”ودالتلا فالئانكملع مانع ”اك بالام دوُءاطع
 تا ا

 , قئوملاو قلل يوناو دضتوو توا دفو قولا دسم اوهامناانههقرتولا نا ىدبتعو

 عبار مك فو لالا ىلع اوملا عدا او اهلقامراتكن الءان اولا تراصدهعلاقانملاو
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 ئ 3 او دامعأ | وديعفم للام قب ”اسىلدبلا مز :)لاقف ىن>ناامأ و ةءقاعمق قنا :اسوونا اوما

 ] هيلا قاطلا ردن ضايع ارغلا

 قادم اوال لّسنالو * [سدامالاو هدا لكيال ى 7

 | تونومأم» م ىأةنام“الا اذان ان اوؤسام كلذ نمان انام دل كلك دح و اثنى ترلاو
 ست نى

 7 ةقئاوملاو رتافالو ونس كش الؤ قاشمملا نم مويلعتخااعمهلاومأ تاق دبصمىلع

 عمتدبشدقلو ٌتالامزنب سعكث د د»ىفو 8-5 اوىذلا قامو ىلاعت هلوقهنمو ةرهاعملا

 ل وسو و



 ١ لين انوع يور ا ساونا يار ل يل ا وا سا وح نا ع زلاو ءءء دعو فعل ب 1* عنيا عا

,7 1 8 4 

 04 (قدف) فاقلا فرح 03 داولاوءاهلا لصق

 . 10 005091517757210 هل 1771215 اطال نو تلت ال اطل 35 تت 77 رمز ضاق 1 ١

 لاقت قب انههعجس ورامزملا قوسهلا كلامو ىرهزالا حّدوْلا ىرعاضي ا وهورامزملا ةقوسسلا

 ةقيانهاف نع ثمل تاع ارب يغار غم موري ف عجبرب : ةزعرتك

 ار رو ةقوالاك ةقوملا(قو) رامزملا قمرلاوىرهزالا ءاملا فذ هسة انهدارأ

 طضاذكقوهعمجلاوةلوق الأ نمقنهلا 6 3 ها لعأللاو قوه عدجاو رد ريطلا|عفاأتو نيطلا هسفرثكي .وءاملا هيف عمت

 دعم هأ لصالا
 لاق همس الاواقيمك افلا عت كلذلو قمقدلا لب وطلاوهل قولو اولا طرغملالاجرلا

 راصقلا فردا نم ىللالو د الوط تقبل نم ىل كامو

 ى + الاو قويهو قابخأ عمجاوةدئانل كيف ل أقع فب ١ لةيهلاكءاوطل مانلأ قرهلاو

 ةيورلاق 1ةيعرابس ربما يم اولد :الاوءاسنلان « ماو ,وطلاةقيهلاو ةقدع

 مام دع 9م ع” ع

 5206 هناك ةيدتك قى أن بهتادبع ل ارا دحأ 1تد د ىف و ءاقيهأماعن يه والرب

 لحروم هذب ب از لاو ممل كلذكو ملال اقيهلا ىرهوملا ةباهذةعرسدي رماعتلار 5 ذقمهلا

 «ةقيولا فلخلارلا نابسدعهرعاشلا لوق هن هو هنو هراغت | ميلظلارهيشي قمع

 هدمسزب|لاق فيفذتأ | ىفيه ضعي داكحوءاملارنطن مّدقاولا (قأد) قي( دارا لفل

 بايل ااذِه م نموهذ و أمأدب : وأ امسامقاغيفةةناكن افةغاوأ أىلدب و ًاىسادق فيذخت ودأ ىردأ الق

 بأن نموه ملاقدو هلوق اةيوقلوواقوبو داعب وويلجرلا قبو «(3بد ملِع ًاهناو ب ابلا اذه نم سلف هْغاناكناو

 ا
 همأ ثروودع 1.2

ملعسفمىبوهاو هاذاضب أ ه-ةبوأووههقب وأو كله قب وتساو
 لجوو تروودعو لعد دعو نم لع فمدع 10 هن

 1 وءوس -

 ء| غلا لاك 3 اا وقد لق وىرخ أ ةغلهيفواب وممن انلء-وىلاعت هلوقد:مو

 لاقو 5 ةرح . الاف مهلاك لهم ىاقيوماسندلا ف مهلصاوانلعج لوي امي وم وهن انلعجو لوقف

 ري جد 8 1 3 هه : 5 3

 34 34 كوول 2
 هب مابك وبه مهن اذلعجو هلوق

 مقمد دع هت سس

 قبومينيداولاو هاروت #* عدي ملفرامسلاو ىرورشداحو

 " ا اا ا ريسلا نعد ربنبا ىكحو دع ا

 فراظا ذه ىلعم ميبفاد واعي مدس :وبألاتو فرطالاتلعلبلو ,لوعفماذ_هىلءمهننبف

 بارعالار داو ىفو كنها ذا بوو نب وَ وفهةكلهأىأ هرونذانالفٌتَعَبو لاقي ءارفلا

 طارمصلا ثدي د>ىفو هسفبشناذاهْ .دافقإ و وو هيف ثيشنف تلو اذا نيطلا ىف لبالا تق 8

 حس ناشي ب وملا لعقولو ثيدحلا فو ا نال ىأ بونذيوبولا مهو

 (رمشع نان برعلا نانسأ تا 5 5)



 12 1 ميلا مكب قدا

 حرش ىف م مصفأو هو
 يعم ما سشوماقلا

 قدا هدو قره كدضلا نايفهةرعن ىذلاو ىرهزالا لاك“ ءارلا لى ازلا قرا سومحلا

 قرأ رهو عن رسقراز اًرهوقارزهو قور ره 000 ا دعو قر 8

 طارقلا ىلارعالا نبا ى :رفزالا (قازه) قرازش 2 ورز * مل ظوهو ع رس ريلظلاو 0 رلا

 (قنشح) رانلا ىمفازهلاام اولا قلعتزلاو هوريغئازلا ل قءاهلا 0 27 عام 53

 «(قفخح])* اقنع ىلا ان نب هنو هرلاق كاملا هملغ ىذا سامو

 هس

 | امام دابرعم يراناعو سى ةتلعاومان] 000 )دان عتابا وغمهلا

 وتلك تور علاق نهلعااو 3 نتف # "ايتقعاورا ارنياعلت 0 ةدورلاف هيو

 5 املي نم دان لمس هنا ان ىلا بالكتةعذو ياا لينااعبمف
 م5 سور مم سده.

 قهر وشل نملجرل حقول ناعتأوريسلاة دش ىشو ةمَدعل اك ةقيقهلاو

 د دو ةرادشن آو قذف هدا اربابمنا لنقو ودم

 اًمهقعاماذا ءاقهكَسَكأ ١ الينا هندمكالو دج

 ىرفزالال اه عاجلا وريسثكلاققهلا فا ارعالا نبا نع :رهزالا هاقهقوقاهتهىورو

 ثاغلالا طهي ىفةغ را قلهلا ل ع عاجلا 0 يتهم خت راع نم لاشم

 دشنأو ةفمشح ىف أن عننا ش م 2 ( قمه ] تباب سلو

 موشُع قمه نم هيأ 5 مصابا ىلا

 كفرت قمهلا تار ءالانبام بلاش لاو تبق دهلاو ضل نم فهلا مهظهلاقو

 داضب ةيسق عجب اشفلا تبانمّقلاوريثكلا قمسهلا لاقو» موشن ق مكن مد اماه ورع ىلا

 هبشل ح قاقمهلاو قالا عب رسرعسس وذ عاركلاعو ىثملا نءبرض قمهلاو ةمعمرغ

 تاذ ةءلضاجنأال[َنئاضُمَكلا لئمىهوهد سنا لاك شاضُمْدتا لئمةحا جن ف نطقلا بح

 ةنالعف ودق اقمهو ةقاَقمع هن داو مايد البف توك : عاجلا فدي زربدلك ارداس 2م

 لاق "لحدا تح اوهدمسنالاق ميلا ب نوكيهنال ةصاخمم ابمالكو اممعلا مالك 0

 2 2 0107 7 و 0 مص

 | ولأ ة سه بناج ىلعو :سهن ناج ىل-ع ىّشسمادا قوسهلاى دمو ىرهوملا اوعرت دن ىمقمهلاو

 دشن أو لد اكغابمفةمشم قمهلا سانغلا

 ايرؤما دمنا عقاد 03 اع ”كق مهلا نيش« نصصأف

 (نضرب ةيحاد ورشا مل دحيم ) قده قفدملا قولا نم ومهما ىرهزالا

 ةقوشهأا



 ؟ ا ..(قرزه) .فاقلاف رح »* ءاهلالصق

 نرعم ىرزاف اهفبتكي ءاضنبلا ةفضعلا قرا وعدولانم قس اماسي لاهو لستم |

 1 ناسج لاف قراهملا عجلاو

 ىلابلا قرهملال ممم أل" ال « لا اوحأورهشن هلزانمل ظ

 اج نب شرحا لاقو لاق «ىلبلا قرات اكو هرعش ف ىذلاو ربنا لاق
 لبا و اولا «قراهلاوَسدلان "يل هعس ه«ةمرلا ىذل لوقف قراهم اوم شرحا ى قراهك اه اهنا

 رهم هم م ةسسسراغلا وهو هيف بنكي وغمدلا َق رو ٌ ر رحبولق ملال وقرطلا

 |١ قراهملاوءاسمللءارعصلا ٌقرهملا وكلذكةيسراغلاءاهللاقي اهبل قصي ىلا ةزركن ا نالءرهمل مقود

 ةفردصأاب اممشتف ةرهمءار هعال] ,قامتاو ىرهزالالاق برعموهو ق :رهماه دحر ىراكلا
 اَتئاتراهكقدشوُلذاف « ةةضزدكبل عقر ىنعالالاثأ| 92م8 9س
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 اقرهم هنمءزح لك ان اك قراهم ضرأو قراهمدلب ىنابعللا لاهو ف" اصلا :راهااندارأ ارأ

 : الد : هلا ىذق ةراهمقرو 2 لاق

 0 رامامأ وود سنا لاق عانستالا أهللا وددحد وق هراهلا لكمدا راعى رغالانءالاق ||

 لاديز زو لاك وةزمهلان مءاهلا لديأف تقرأ راوهادقاقلبلا فن تس تقرت موق ماقال

 ىذعى>باودلا ىلع :رسلا اهيفقشيةعاس هواول نناىألسلل دمك ىلدللا لوأ مكنعاوشن ره

 كدضلا فنالف قع "راك ر ره _هضلاىفقْزه (قزه) نبءاشعلا نيبامه و تق ةولا كد

 ءموج هع < 9

 هن هقْر 0 ا م اونيز زرريغفيفخ ءلاحضقا ازهموق ةرهل-جرو هنمرثك أرك وقر اودزهرَو

 ىنعالا كرب با دشنأو ةكاحض قاموا

 فاز ازهمالو سباعالةمد مدلك لمانألا 1

 ةيؤرلاة از قرير و اناختلا :هلاو ساطق از :هملحبر هبولاخ با كو

 ةودعاو قرا قزهلاو نانتسال اريثكقاز ومو قزهراجو دا ا صار ضرالر متو 5

 اناصم فصين كا لاقدع رلاتودةدّْسق :دهلاو

 و < ج9 هويت 0

 با ضو هنهقزالا #3 نتاع مرر رلادّتك رحاذا

 لاق ككذلا اوسأ نمةقرزهلا(قنزه])
 نب 2 ستوءده < -1- م همه - 20 موه

 هقمامع لكنمذازمي 3 هقوةقرز »فن الظ

 مست طنلا لاك هلا حيرؤملا نمش ىورو ثدللارغل ىعملا اذهب ةقرزهلا عمل ىرهزالا لاك



 , ذل ١ ا ١ نا سدود تيا + ماين وا تروس هل ا

 . (قره) ناقلافزح « ءاهلالسف م3
 هم هس

 ع ا

 ىلا © من ىح 8-5 يصد
 سن نع ل

 بارس عملة رحاه وحفف #2 اسلي ا رخال افو

- 

 _ ةمرلا ىذلوقردمللا قار رهالا دهاشو

 يئن نا سفنلا فوامنع ةلزعأل #3 0 أملا قا ماتا

 | قارلاق هنال راقت رايس ةت الام 321 1/لاف وره لوف دنم ىرْئا لاف

 ْ ىل_عفل أف ب بصنا قيرباملا قار ىاسكلا ىدولاف هاذا ريسغدق ارأو بصنااناكورءاملا

 "اهلا عشب قيزهيريدقتو همدوب رهأث دخلا فو 0 نهنارأ لسا هوكيدازوج اذه

 ة جسد

 و 0
 ل ةاىهان السم ثد دد>-قىو قرورهمرطم مهضعب كحو قارهمريدقت كلذكو ناذ اسءافلاو

 بوصنموهؤ مدل ىهقارهنىأ بوصنم مداول عا مس ملام ىلعءاجاذكه مدلا قر 0

 ايمو 6م

 جد امالسغةأرملا تس ىرج قار ىربأدقنوكيوأر ا

 , ةفاضالا نم الديماللاو فلالان روكس واه ا ردقت ” ىلعمدلا عبو درر روك ا يا مرا :

 م29 ع

 قار ىفءاهلا و اهحاكن توا نكد فيديا وفعب وأ ىلاعتهلوقك

 هكر هاملا تقرع اهمفلاقد و قا رمياهلا تب هش «رويهقار 7 ,رماملا ارأ ةزم»نملدب

 ١ هت ولاا رح - راطملا وعمدلا رو هر هايس نب لدنما وزلدبلانبب عمم اها ره

 نمو دوما ديمالا هيواكتب منا اوهنافقر رو ورهأامأ و "لتعم ةملكلاو ةل دم قارهءاهنال

 ةكرح نم ضوعةذئاز ٌقارشأ ءاهنال قارهأ ظفل نم نوكمالو هبفةدارزال مص نال لأ
 000 ال ل علا | ره ا او تاع هياكل دب . :

 ٠ قره أى أ همفاوقرامتدقو ناج رهملا موي قراهتلامولو عاطسأ ىف هيزويسسهملا بهذام ىلع نيعلا

 5 -9و 2

 : .ءاميرمت الوصل اناره اهو روتلا نخ هيمس ىتلا ناجر رك, عي ضعي ىلعمهضعبلالا

 ئ مضررصلا ناكر لال وتلاوملا لاو رعوبأ ظفللا كلذ نم سل هناالا لحامسلا ىلع

 "ولحس يلا صافن افهم قب 2# ان "كءابظلار ا ٠ لبقمنن !لاقءارلاو مملا

 2 2 موو

 ١ هوامر هلا نال 5 ا ني سل رار هأم لص برعم نافر «(مو

 5 فيشخمامأدلاو ناره ارصلل لاقي ورجوتأ عدولا قب رزساذافد ماذا ل_اسلا ىلع ضيفي
 8 مر

 نباثد در داب تاجا قيفهنغ بت املا“ مق ضافثدح رصلا لحاسن أو نها لسقو

 أ ءاهلا نالميقطتلا» نويل نيكس نير رطهنام اور ضيم هتلايقارعمريدقتو لعب
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 1 "لدرش دي 7 4 7-9 23 ف 1
 هي ل يت م ام ا 5 ار 1

 01000 0 ىو يب نيب“ 0مل" 6“ لكل تاه نع
 0: 5 اسود تا 7 553

 اال را ا وا ا ا ا قاوم وو وسد وياج“ ا ثوب يوما
 : ليا ذب كا 1 ينو و

 (فره) 18 قالا رس 2 ءاهل لم

 قير اق رهأ لص نال نيعلا ةكرح مهفذ نم اضوعءاهلا تكرتو:اهلا لعد ءءفلالا تلشدأأ | مدح

 طلغدنأالا دعبا:ةاهكح ىتلا ة-هلاثلا ىه هن ومس نءاهاكح ىلا ةمئاثلاّةغللا هذهى ريزبالاق |

 نيرروهشملا نّتغللا نمةدسحا اون تسل ةردان ةذاشةُملأنَُه 7 1 واق روج قره أ اقف ليثقلا ىف |

 امأوت العم هنوا جالو انسعءارلاو اف“ اهلا نولعصفا اره هس دو ا ثماملا تدرك نولوي

 نا اهلعجوىره دود ااهريسغق قار رهاب دردقار ره ىف هد هد وباماهاكح ىلا ةسئاثلا

 نال نيعلاةكرح نمضوعءاهلا نا ةيئاثلاةغللا فهي و ميس نع ىح هنا ى زال رها اهردضم

 هد 7 .ويدسداكح اذكو فاالاذقا رهاقا رهن مهنا لدباذهف قب هر مالا 1

 اضن قا اة 01 كلاوقد روموهامانر هأ : اب دربي فارهة سلا ةسغادمفو ىرهوجا لاق

 لمقتل + ايلا سو ىشاملا ف فنالا تماما خيط ا ركلات

 سةخالا نعهزكذم ذةتام نعل علا نيعّك رت اهذ نماَص هوعننسلا || 3س عيطب :عاط ؟ىدغل

 انهقةيناثلا ىهةغلل هذه نان رك ددقىربْنسا لاق ىدنزعءاهلاو كس كاذك ولاقنيعلا باف

 هنفتدب نو ةقالإ قل ا رألصالانالّدقار را هياوصوا رشإلاقفاهردسوَعهنالا مد

 يرق ار 8 لا بالاخ شلذكو ةفوذحلا نيعلا نم ضوع ثأتلا وسع 3 :اراصف"اهلا ظ

 عاطسأو قار هأر دصمنأ نم ئ ةرهولا هرك دقذلاامأو لاف ةعاطسإ عيطشي عاطسأو ٌةقارخا :

 اقاو مدسقتام ىلعةعاطباوةقا ارهاسايقلاو فورعمرب_غدنال ثم طلغفابطساو اأن را ا

 عاط_سأن ال ا 7 عاطتسمارد هم عاطتسألات 2 زو ىلعدبتأدنا عاتق هليل ْ

 لذ د ركلاباضيأ 1قا ايتو ارهمع :ىناو وقول صواسبزمه يملا عاطتسألاو علق نز ظ

 ا 3 رهلوعفذ حلا انا زهماه ولا رمغالق ا ا!زيههاقا هدول

 ئ ليقع نب ةرامعلةساجملا نمءاجسهلا نايف ذشن ام قار هلادهاشو

 كهادرمغَتفا روم مداطبلخ م« بم امدنفمناوأ 1
2-0 2 

 هرعش ىشو ل طخ الا ىوربو ند اريرحلاقو

 | دعبل بسنلاو ٌُناَعْصالاَكأ ه وق تح اصدق ٌكقاماذا

 ا قاع الو تاب طاوس * تاذراوتءامدلا قارهم ا
0 

 ”ئكلو قدما ويمر ملال
 3 ماوس سي سم 34 . 89 ه8

 قرقرت مالعتا رس حا * كل امم“ م 'رهلاك تدهصأف'
 م ص

 هس سس مس



 ىأ رج ىل_عقره هلوق

 كِمْصْغر ان ىلعءام بدصا
 دعم هنأ

 مفرح سفن ءاهناكتزاصف تملا مءاهلاةزمتسملا نماولدبأ هيو رنس لاه .لعسفي لهأ

 2 ىلا ف ا اء ا مكرر . نا اانا ل ا نشا ا مرا 1 كي 1 ا ير 9 ام 7". 28 2-3
 00 ا ا 1“ 10

[١ 9 110 100 
 رك

 20 (قره) 2 فاتلافرس « ءاهلالضق 0

 رمروص الي .٠ هن < نإ

 كل ساق شان كب نم #3 رس قسم نكو د سَء رخال اكو
 و

 ةمرلاودلافو كولا فصواذاق نه لجرو

 ةهرجب9 و

 قبلا عيقرلااباةراهاَمك 26 هشيعتام تن هنقةرافادا

 1 هناضتخاو ضد هكر ركق طاب فس وه واباوركتلاو عرب لدقو ىرملا قنا عيقرلامدارأ لبق

 ' احادي فكي حدس 9 #3 نمر الا ىدنىرتو ىف لاو (كهريغ ضب

 ا

 اسمر ولا #23 ءار_علاب امين كرك

 قادشالا ماو يلع وقاد راعل :(قادغ) ركنا سكة نائنل نع (قدحإ)

 لا وطلال دهلاو بيقولو« قولا القلاع« د ىارعاد شتا ًاوولا ره هعج و

 ْ قطان شما <لدوطلاةقاْنلاَو اد لاى ةرب نبا نوف ادهلا تكا
10 

 هلال فال نمن «ةراعلا# رغشملا ةفصن مال 1 دوو هى دهام 2 شاقوا

 1 ةكرختمهلك كلذقءاهلاقا ارهمهاملاوقب ربي مو اهءامءامسلا تقا ارهىرغزالا ( قرع (

 تقرخألافنمولات تنزل تمت هولاكق ارد: هزه نم لدن ل نابت سلابا

 لشوت شى أ أنام 14مل ارب ىلع قره نابضغلا هيبط اذ برعلا ل ثمو سايقلا ىفاطوهف
 3و ع«

 .لاك نمةسغلا مولات رانا مرأوبادلاثحَر رم مهلوق تقرأ ل الاوتلر 2

 نزورهن انآ لصألاو ميقا ضار ةدئازاممءاهلا ديزوأ لاك ةديعب ىهفااملا تقرأ

 1 فاقلالبعجةريهلتلا نمانعُك دره هلاك ن ممانعجانعْئر رح ١ ًاوةريهظلان و رهلاقي ومحل

 تا نملصالا ناليزيقار رةوهامما نييوصلا ضعي لاقو لارا ةز رمسهلان . مال دمم

 و ه<و و

 قب روبل ية فءاهوي ذايفولاةبسما اوي مث رصالا فدا ميلادي راق

 4 :ربنبادشنأو هيض ىأذق ارهاهلا يت ع ياللا ارهئ رش وذا ءاهلاتكر بة كذا أو
 هو ود خل اي 2,

 قار هم نكت توارث #* قول ًمكرَعساك ببر
 2 يسع

74 

 ٠ ريع كيلع بو ققيرهف #1 هاما انا رخن سوال دشنأو

 لصأو ةقاراوي رقاق ارك صاولاةمد سيسي اسللالعقير امو « ةفباتلدشنأو

 0 كدووو»> مدق ووو ف ا حج ءيورم هل
 هقيرأ تولوةيال مهو هش رهأأت ااولاقاماو قرا بلص اف ب ريؤيربلصاو قدرات ارأ

 مس لتتلااا

 ىلع اتارشاهقير بم املا قره أ ىرخأ ةغل هنفو لادبالادمب كلل زدقونيتزمسملاملانتسال

 67 س هو

 تاحدا



 , م 1 / 03 ا كا 4 ا رخام ل ولا وخد رح ل ل ا يدا را وعلا“ يطل تقر +

 . يس 6. . 08 9 20 هي ع ف . 3

 وطه سصيمقلا قسم هل ود صنمقل | قف (قغي) قفمقىال_ثكادو رعا(6 ىاب رلاهو رعاىبناق ع

 كن ةماعلاو حفلا ا 44 00 1
 ٠

 هرمسع سما © 5

 قه مدام كا ولا دفان 0
 رجالا رك فاعل هز دراما حدف (نج) ع نر ديم هأ ا عاركنغعاسجلا ةرثكفاقلا دشو ءاملاوءاهلا رثك رولا يه ءاهلا ل ضو 1

 قريهلاو قربها قربه هتعصامىردآالو هدمسئنالاق ديردناهاكح تبن ىمهلاو

 رجا لارا ةسسمامز ملكوهليقودادعلا لاقي واصلا
 وسمءو

 انويكلا اهمتدماهنع الح 23 قريش ةردحاولا || 5

 فص حامرطاادشنا أو ةزوسهلا نمهاهلا تادبأف قر ر لها ًاوديدجلا قصيئذلاقرهلادبعسوأ ]
 يدين < دسو )9 ٠2

 ش . الا اهلذ اوشا 037 قربهلاةرب رب ربربد اروث

 وهوى ولا روثل قبلا لقوريسكلا نمر 4 رلاتوصد هادو رولا همسشلاف

 مم يح وم

 لءعولل ىعلار ءدوراعم_ساو مدكضلا نسا ناريثلا ن مقريلاو هدي سنا هبولقيربل قربالا

 ر رات صةانودو لصالاب موهاىفاموامصأف 7-3 ىوتساف سدس الط ناكدي 00 027 ذك يأ فامهل مص و هلوؤ 0 5 ' دوس سلات
 1 رس كانل اكو

 ىىدقم ىنأ

 ِ اق مع عرسه 2 هدو < 11

 ام-فلا يقني ىتنقريهلاك #3 هماجو بكور أقوم

 م7 .2

 قسسهلا (قنه]) مهلا دن فرتأذ غئاصلاك ةرحشلا لصأر فمما نك 1لوشب

 ديسللاو صولا قينبملاوقنَتلاو قوما
 ممم © » 9 ه 8 ماك

 لمه صاذاموُلمَّل 00 مهعممايق قنابهلاو

 اره فصد لمقمننا لوقإء مو ىرن نبا لأق
 ؟هو 82

 موكعمتانكابقي زابهلا ىدبأ 5 ا ةاو تاكشالا فاك ًااهدبع

 - 8 - ع س همن 18 50

 ناورث ن ندد نيهسماو تاعدو ولا رده لاقي ناك وةملعل سس ,سدق ىب قدا آناكلح ر ىسقلا هنيه

 رعاشلا لاق يشل

 و 0 8و 1 سامى

 دودملا,ىرت نمش عاما « كلود كرض,ناود< شع

 6مم هد هن 9-5 5

 هزاز ترا يبت قرتساكاو يي 0

 ل سا 3

 ه2 57 و

 دود ةيهدعع ىذو ل 5 نمل قم مآ ىذسر
 ماو < 0

 كف شرا لل ام هدي ب



1 

 و "3 7 1 رند 70و "يما بنفت 7: بيتل ب بف ناب خ ثلث و منو اوؤذفرو ميسا 5” 9_5 5

 0001000 ا ذآ
 7 1 نون / 20 و 1 . :

 (قس) تفاقلا فرح « نونلالهف 9

 . ىالكل امرهننالاق ةقيشل نم ذوامىهولاق هلّسَقف رثئوعمقف وهن الءامااردأ دع
 هل 8و

 درا ةولاو فاول دج د رفعجم نمل صولا عين حم“ الإ

 ةقينلا فليجلاقو
> 

 بسح ةقنىذأتءادزا اذ ااهمفو » و ةاقحلاو
 م + هل

- 

 ةسْغاَق 5 و و غلا ودوحتاذا» روم ايضا تلم نزاذوا و وتلا ره ةقبذلاثدللا لاق و

 نبارلا لوف ينل دهاتو ىربنبالاق

 هراخس اونيتلا نيب ىل- للا هراشو للابقلا

 ةراجان ىمتاو مالك انت يا 00

 0 ير لابامناو هتمكحألاذاءو هلا يات لاش لولا نوببحتأو رسأىأ

 . لاعمال لثمٌقاينثالاودسسعو أ هاقنا نعبولقمع ادا ا ليقر قو والا

 َُى «نم مالا قبلان :موهلو: قاسكلاناكو ”ىسقلا ىنعي# قدا! سايقلا لثم»

 للدملا قودملاوىثلكىفةقاذ+اةق وذل فار ءالا نبا ةريس ةرج هيف ضاس قود 1 ةقمنلا كلذ

 اماةيريبدلا نعءارفلا ىو رو تالذدةناهاك الاهفوطقن رقاذاةة_هك افلا ىتح هد نم

 قدما قوُدعلا نمَقوماو رش دا هلام قولا ىمدالا قوه طل ل اتلا لرد لاو

 دويل وعلل نممضشلا نون نيذلاةقوَدلا ىلارعالا نبا ككسملاو قرطملاوهو فدصلا ٌيودلاو

 دشنأو ىف 0 وهو مهرانم أ مهو

 قا رخالان 2 واشلا اهلعأ 5 يقانعدإاب ناس

 عضوم عفرأ ًأوينلا 6 ملا: نم لاقيت س أذا لا وفن 24و ربو

 رعاشلا وق ثولاكق وحال قوق يو او لبجلا

 نعي وظلا قم لال يقول للا ورح نمفرحقرنلاو «قرشلاو قتلا نيب نطوءاوُعست»
 قدلب دعاسلا نظب لمقدم ىفرصكلا هلآ لضأ وماما نيو مهب قانا و لاملا

 قىذااز ا ىاملا و صعصملال أ فوأ قفر ا نطان ع د حيي كلدكوةحارلا

 ةقيشااثنللا وم تع ْلاممعُط وهتسسل لج رلآ قوق ةوداموةجت وسسرفلارفاحرخوم

 0 هه كز انو درجا اا روما كانوا اتم نالْفٌقون قول نه

 صيمقلا

 3 مسرور وج ب يوحد مس وصل

 0 وب بم جورج دو ع جي سس

4 0 

7 
 3 اا

 نينو اناس را ترص داسملا هو بحل لاول 2 ةزتن ىلعلافو

 تما 0011111١

1-0111 



 4 لل اللا ورا 1 ا الرع رقيب عي حلو يل دف نع للا يروا دوت نسم نصا 000 و 35 1 ان اس تال ا الا ا ل ىلا ىو اح ل 7 ات لاب 727 7 لا بتنلاو د هدح ا 3 لا

.7 1 2 1 1 149 3 6 1 

 قل (قون) . .فاقلافرخ د« نوناالضف

 ىلعق نانو قب اددعلاوقايثو قواها هزالا بات |بلك أ كاوقكَق أس ايقلاو

 ا #57 ساس
 نو ووم <

 ةيدخو ندب ون ديل مق 5 ,ىلع تعج امنال كيرلا رعد ردفان ئره هوما قو باق

 ىلع مشل القنا م لع للا فت عجيدقو كلذ ىلع عم تال نيكس 1 كك

 م اولاقفءاب واوان ءاوضوعمتنيمت داطلا صعل نعنوةعد اهاكش قو اولآةفاهومدةفواولا

 ايروكا وقرر لادا 0191م1 0 :ردق لثمق امن ىلع ةقانلا عمجتد قو قئانألءاهودج

 قانأ ولا ن نم نيد" /نا 5 قاثن مها نك دعا ن نحن خالقلديز زوأدشلأو

 اديرزعالا لمعتسيالاهلُدو ةقانلاك ناقلات وفا لا ل ةوتسا لشن

 قتال لغفتماز لك لأ 1 زاالاعفالا.ذهنال كلذامتا لا قاستسا لاشدال اوباعتلاق

 امنالاقتساو ماهل الت عال مع اغا ماسك اهيفةدايزالىتلاةطيسلا ةيثالثلا اهلاعفأ لالتعا
0 6 

 قسويساث دع ابإفةيك اسل فلا ءاقنال حصين ا همك ناكدةفالاو لات لال#تعال ٌلتعا

 اذهوامهلمقام نوكساواولاوءالا تدصهيفةدازال طءسد كالت لعف نودامهوخت دسم

 نةقرطنا هلصأو هملا لقتني وريغب هطاخم مش ةفصو أ ث يدح ف نوكي لخرلل رضي لَدلا

 استانا دعو سعب بهسملاولواملا ضعي دنعناكد جلا

 ءارفلادشنأ اك ربنا لاك لذا قونتسا دة ةرط لاف

 لَها قونتسافثدنأتلا اذ ترك دو * ةزهممكسفت أول مكس رو

 هلوقودس ع ْس ال اىدلا تدملاو ف ربنا لاق

 سو م2 سه

 0 رعيصلا هيلع 0 3 تاتا عمو ىلا
-- 

 0 هو

 ىذلاوهلدق وهتضاب متاح ادق لذ 0 لاا نودق ولا تمت مهن ةبرعضلا و

 اهدكصي وروهالا ضو ريىذلالاجرلا رلانمقاو هلو ىنملا تاع ةقوتسقا رةقانلك ريض تحل

 ةقانلا ظفل نموهو لاذملاق ولاهو هقوندقل جىلعهعمراسال-برناثي دخلا ىفو

 ىشو نيصخ نب نار تي و ةداقنملاةضو رمل ةقاننلا كه وهن روك ذةدش نهذأ هنآك

 لثملافو ةقينلاه نم مسالا 2 3 0 اوقبالم مطعل وهنفٌّقنأتىأ صالافيقؤت زول وةك مقا

 دسعولا» هر ذةدارالا ف قنأت» وةفرعملا يديد هج عموذو سالا: لهاجأل ب رضي ةقنَتا 8 0

 ةمرلاوذ لاق فق أت ”لئثم غابو دود هرومأق فوت ”هديسا
 نب تاو # 9 يات 5

 اوما قالا لن دانمرضحمب 5-3 تقوس قلو حسايملعن كا

 (ريتعى ان برعلاناسل ب 51)



 ١ بك يدل نانم م .٠ 6 41 ع 6 '
 ذا ا اا“ : 1007 97 7

 اا 00222060 2ص م ال

 باحلى ذسةدلاكن كسي ندع .بحلاَتْلَصْوداَولا ىراعد

 ىةئئاثلا ماظعلا لكنا نم ى :رم ىهوا عقود ع نئاقاهلا ا نمّقهاَوَتلا و غال و

 دشناو هقا> نم قاهتلا حب رك ثيحرجلاو لكلا نم م قءاوتلاٍبيذمتلا فو اهدودخ

 امقااوهقهاو كتف * اع ل ِباَونرغلل

 | لبقو هينع نمل فس أس رفا اهحو فناصخ اش نامظع ناقعانلا لكنا ٍباَك قةدسع :ولأ

 نالاههشامخ تفنتك ١ ق ةورعةيادلا ىهاونل بق و فئالا ةمصقىفةبمحلا 20 ها و

 ا ةيفوتلاو هقلح نقاتل رك ثيحرا. لا نِمَّقهاَتلا ىرهودلا ةقهانة دس اولا نموا

 5 9م 8 و

 لوةيلارارسأنمربجرحلا هيشتابنوتلاوقبنلاو ءاربغ ةبقرلاو نيلجرلاوراقنملا "هلي وطةرئاط
 قيعا راما ئربلا يجر رخال نرعلا ن نها وروهنموبألاقريجر رس اوه ل #بقو لك

 مال د ءور

 عدل ير دالاعتسا 7 رم اوهوقرآر حو ةزج هقاذمىفورقلا عمدلك نا نامدلا ضرر

 لاك بشعلا ندوه 22006 ضانرلانابرقف تدل امرثك اوناقالا ى لس دايز يكل

2 - 

 قولا تاذ لبقو قت هتدحاو #2 ىهنلاتاذنم منه الو بد * هلل ”اوارعفصووةيور

 ةسضو ٠

 لاق ع طوم قم دو هنو رعم ضرأ

 ا 2 هع

 ق.م ىذفردبونحيانا #2 شع ء دعب ى سفن َفهلادالأ

 طلغوهولاك نونلاش اور ءاح ازكه ضوخلا ا اىتسد_فانعرتف رباجشد د_>قو

 زود

 قو اعهباو تءدجأ اذا كلن ى مداسفا ليقولب الا نمىئالا ةقانلا ( قف ءاقلا,باوصلاو

 0 ل هه

 نمضوع ى 7 :. 1قءابلا قش 1 وو ةمذلاواولا اورمههدسسنا لاق ىفامعللا دع مدنا

 اا رمال ايوا ءلاىلا# وا نع ًااهلعحن مو 08 اهله نِوفونو افواولا

 بهذة ىه ىنجنبالاقو انوع لدلك ياولدي ضو لك لا

 تراصف ءافلا ل قام ىلاتءاق ديل نيسعن رسل مهلوقف هءويس 00 0 1101 1 2 زةز 2 2ز>7زة 02 ذ1ةذ ذ 1 ز]

 رخآ" الاول ديالاءاضي آت لعأ كلذكب اقلاءتلعأ66 ءامنالءانواولا تلدبأمث قنوأريد_ةنلا ىف 5 عام 9 .

 "| لوقلاىلعو لس لوب انا اوال لقا سال جضوعوت شنذج نيل دركي
78 5 9 

 ىلإ ارعالا ءادشنأ ت تاق نوقان نو بوعي ن نءفاونأو قونو قنانأكذكرلفعأل والا

 :زيفقلا فيلا لاك نيح 5 يملا ىلع تاير 5 زوهتلاةقنانذ جوا
 وسي ىذه 4 رو ووء

 بتوقع نع تاقشبأ ا *+-صدوةقانل لقعج ق قر الاهقّم . اد جوفةربرهىأ ثددسح ىو

 227: أذ 0 0 زذ 10 12ز2ز 0 1 1 1201 10 2 ز يا

 والقياس 



 اة يس ياس يسيسسل 22772222 4 (ق#) ١ فاقافرخ « نونلا لصف
 ومس

 و 5 و 5 7

 4218: هع تقذقنو ب ىلا زاهدعت 2 ىىل اةيشملا قيننلاو قئاقتلا عجلا و ققنلاو ميلطلا

 ثللا كد و اظافاالا ف قس رو اك اب

 قلامسلا ةلووجما بصح 35 قناقت نبع تاوذ صو

1 

 داب ب فسم فو اضواتا ١ لإ ىل ارعالا نبا هر كت اوءاتلان تدع هر-غلاقو

 ثدي و اقع مضلارهقعر !تاكلا نع 3 يستمر بسلا

 ىلا دلادغب اناا لاق دحاومةعومجتر داك ز ومشى

 هما. - سو

 عئاوصلا هنقعمضقهملع #3 اهاويذتاسمارلار ن اك

2 

 38-2 -ء عنوم ذ:# ووسع 48- 0 9922

 ادهليقو شوقنم ق*هو قع بوواقمله قم همم لو اقع 42 أ هتقعديز و أهتقع ريص> ىورو

 متجدد ةدبنر يتاكد يالا رككلاو دملاَو تاكا فل معتسا قدركم م لصالا ْ

 ك - ب 0 ا

 هر 7 0 هفمضشز و هَقْع و ست همشح ٍِ ورملائشل لاقي ى عممألا ف نم سول ةمهناك ةفينح ىأ

 للا قوفىتاًةَسْتطلا!وهءاهروةريغص ةداسو ليقو ةداسولارس دكلابق ةر فلوق ةذلاو قرع

 لاي

 ققثاا ريغ نسهتلا عن يدمج لاك ق 99 25 ودسع ىلا نع قر
 هو سس وو هص س5 55

 هقراشو هطاسأ هناذلل 03 تن رقودموهللا الاباماذا

- 

 ووو 6 7559 ه5” سو 9

 تساتثرتفاام ةربسبملا وق 0 ودق ةقرفلادسسعوأأ 1 رالي ىلا ىه ةقر_فلا لقو
2 

 ددر وم سدععل رأاهل و اهم دقم٠ نممظعااه ص : و ءنأريغة ةةرااكحص لح .رلا لك | 7

 دشنأو هطساو ولحرلاةرخ ا

 قئانآلاو لاحرلا ش .راقم 3 قرا اهدا أ معَ

 بأك ضعن تعوم ولاق 2 رد اودئاسولا 00 ةرامغ ءوَىلاعت هلوقف ءارسفلا

 امهرسكب وءارلاو نونا ضد ىهودداسوىا ةقرمتي رتشا ثيدحلا فو رسكلا,ةقرغ لوب

 دزهثن دح قوق زايد وءادرغو

 سل 5 -9ه-

 قرامقلا لعن 5 قراطت ان
 مدع

 ُ 2 سو ا“ «.٠
 قمنو قانا هذ 1لمقد:شاو انيق اذافرا4!تودقيهنلاوهتوصراجلا قام (قغ)

 9. « ب 0 4 2 2 1 1 0 1-6 4
 ىرأو.ديسن الات و داق اهثتواأك اهنوانممواةمن ىلايعألا نعمضلا قوش وقتي وقهنوراجلا

 . 28 _- اا هله 9 2 2 ع ع :

 رفاطاىدنهناردغ ناد>ثنامطع ناةهاذلاو هقن ىلع هيمييانأو لاف قم يحد ةقاءلعت

 1 0 هذ سانا 1 1 : 5
 أَ ءرف فصب ىدملا ةغبانلا لاف قا ونلااضد اامهآ لاش وقاهئلا امهتمحرذم عمدلاى رق

 سس سس 0



/ 

 ق8 فاقلا قرح نوذلا لصف 2

 ملص مم 5 و 89 س57 وس ىاقو

 : ربو قفا دوار عض دع هناك اعضخ ضال ى دب هارح هك ألوقو

 ًْ اولا ن ممن ءاهرابو تر اذاُ 0000 ا ءاهرابأ كشعأ

 :يءو 9 م8 سس ه2 ةم ع هم سو ري

 كاملا تا أرةصمنعطق #24 قادة اذ

 | عاصوبدحاو يذلا قسمان كلامو ناي فيك لي ملا ةقفان ةقئاثلاو

 وهو فورعمليوارمسلاو سمسا وو عضومٌوبللاو قب ٍماَطْسي لات فرط
 1 5 4 511 0 ٠.٠6

 لدواريسلاققشو ىرشوملا ليوا 3 لي>دقفينلال قو ىفمااوذو ب درهم ىزأف

5 9 

 ميللتلا و قل ( ققن ) لجر م. اوما نونلا ا
 مسدس و

 ابقفة يردكجا* وصد داق ورضي دلتا يحج ل جيه سجل

2 

 كلن تسييس ا

 بقصد دري لاك تودقنقنو ايش سنت برةعل اوعدافضلاو 2 ةلَخعاو ةحاحذلاو

 ظ ظ هقايواس ف تكنو ريزتكلا
 ا 00ه 0

 سوسو م»

 #4 82 5و

 عدافشلا تا تاو صأن 5 يعلو قتلا لبقو 0 قب 500 اا 23 1-5

 كاَذكوتشَتو عدقضلا قدو ةماعتلا ا ا ةحاح دلاَو عبجرلاودَملا امن لصفي

 ل 2 2- 2 ا دااشو 0 :
 هيورلاف 0 ا رخو داش 000 ل رم همن ١» لصفي 0 لدفو

 نإ ىلإ و

 1 لدي: ا .لعوقنلا ىو رد 0 ققنلا ضان نينمانداذا 2#

 هو

 ىورأن رعلا لوقت ةبلاءةفصعدفشلا قاقتلاو 2 قف تاَهو نينه ىلع 20 ل

 28ه

 رول كل ذليقاسءرو فعوضاذامتوصةَتقتلاو ةعد كا ةقاقتلاو عدلا ىأ اعلا نم

 ورعو اد ًاواضدأ

 مسدس 2 ه-< نب ص 9 3 هم ٌّح

 ّرهلا 1 د#ُ رضا“ قايل |ظو »++ رييملا ن محتار تمعط طا
 مسلس سس رم ا

 قو ع 1 ىلا نين 16 عا ةامسم ةزحر و

 النو ثدملا تا هاو راذكه دسعوأ لاك قشور نأ دو عورما ثبد بح
2 3 2 3 9 

 3-5 4 1 5 تن ف 5 م

 تاودأدب ءربتودلاق يقتل نمنوكيفةناو رلا تدق ناهريغلاقو قدملاف رءاالؤلاق

 ظ قو قسقتلا ف لبجدوا ًاقرقنا ذراصاذا نأ مّقنمو هلاومأ ةرثكب هننصتماعنالاو ىثاوملا

 | ٌقيشنلاو ماعطا تيقن نم م قتموها غاضبا دو ألاثو قنمو ماعطال سادىرخ اةناور

 ملطأا



 1!” شل ا الط ها كسلا يل !”ى* د اعلا 7 3 3 0 ا الا 1

 0 ناو نا فت 1 5 8
 3 ديد

 320 : ١

 كلا (ق#) فاقلا ف رزح..*< نوذلا] دق
 000 0 لالالا 0 - 2 تن و وج

 ه-و و

 ماركلا قالخأب 6 5 35 ناو ندر اماامو

 اتا + ءاهانق ف عسكن اطيشلا اذا

 لاك هتاف ودع رتب اشاب هاندر سا ى ا اهامقءاعصافق نكس اذاىأ 1

 مهأوقنمرخ الاوفديدس مرا بارتج رك ع وريلا نال كلد هلليقامعا ءاعصاقلا ىف ىمدالا ْ

 هن ٠ 7 . 5 0 َه 35 عام . 6 2-86 ْ
 كلوقنمرحخ الا مكب للطيور |بارثح ري هنال ءامادلا هلءقو 4 الممااذامدلا ماك-لا عصق

 جراما عمتي مقا لغم اذا ع وب يلا قاب لاقي ودامرلاولاعطلاب اهلطاا لردق مذا

 قاما عمد دنع وبأ * اق فاذا اذا 3 ةمرلاوذ لاك حرخ قفتتو ءاعساةل ا

 اقف هلو> دودو عو هل د ملاكى فانهنال ا ةفانم ىمءاسغنا ليقو ضرالا فبرسسل اوهو ىلا قفانم

 اي :ءاعصاتلا نمحرقل "عصب لطاذافءاعصاقلا لاقي رخار خت هلو ٌقفانو هب قغن دق لاعب

 اذكعلاقمفءاقفانلانمحير_ذوءاعصاقلا ىف لخد.وأءاعصاقلا نم حير وءاةفانلاىف لشد

 ءاقف امل او ى ول هل >دىدا 0 ولارب غن مهم ح رخم م مالسالا ف لدي قفا لمش ٠

 ءاقتفانلا برضءاعصاقلا لبقن .ىاذافهقق ريعضوموهواهري غر هظب واهتكن عو رمل .يىدحا

 ءاقفانلاو ماعلا ةعيس ويلا 3 < ىربنبالاتوناوتلعجاوحرخ أوت مأرب

 ءاتفانلا ىهدي 0 نول ضد 1ىزيغلل ىف و زْغللاو ءايشاخاو ءاقناعلاو ءاطها رلاو ءامادلاو |

 ءانقاس وءابواحاضي الع اف ىلعءاحامو عصا ءاعَسّملاو ةطخرلاوءاطخرلاو علا وامل

 ف وهاذكه ءابراكلا هلوق ءاغلابلا وةيال_صللءايسساجلا وءأن وااللاوءا راكلا َظ نما دارا وءاساسو

 حارفط#ن نودي لصالا اق عونرلا وهن هسنم لوقت هافانا :نمهلا لامة قت اوبل ءاعياتوُ ونس و عراك لل

 هضم ها روتو © اءقافتلاونيدلا قفا قامتسشا هنموهئاقنانق ل دع نفاد ,

 دق رتيواسا عو راها نمّودثمرخ[ن مهنعحورفناو هو نم مالسالا فلولا

 رهو ااه زد اهسا ان تأدو قافنلارت ذثيدسحلا فرركتدقو اقاغنو ا

 ناك ناودهنامع ارهظد وةرثك 0 هيصوصخما ىنعملاب نرعلاهق ةرعذ م ىلا مسأ

 قدَتلا نمال ءاقفانلا نمذوخ موه واه انو ةقفانمق فاني قفا لابافو رعمتغللا ىف هزصأ

 ناك اذاهنادا رأيا :لظنحثيدح فو م ل رسال
 برو هماعناك أم ل تهنعحي رخاذاو امندلا فدهز و صلخأ رسول هلا ل

 راك [ثيد-+لا فو هسف:هبعاسي ناىضريناك امنطابلاورعاظلا ن نمع وهن'اكف اهف

 ١ نطابلا امري غةراهظا !م..هالكسص نالءاررلا انهاهقافنلا دارأ اهواَرق مالا هذه قفانُم |

 احلا



 لصالاب ود اذكرعسلهلوق

 هائىدل اهزعلو

 قف , رشاعملا قهسأ ضرع 00 عسب نمو قيدصااو -هأالو تب أ 1

 000 ع 50

 ةسقفتلاريثكى ا قايم ل جرو قا نم مهر بلآ تقفنا ادقو دفنت ىااققن قف داَرلاَو و

 مي وز 5<

 اهوشن قفن يعل ننام الا بردها كفن ىلءولادعلا ىلع تةفنتساو تَةَننأ |ام قف او

 1 ا هضرع عابنم مهلاثنان 5 ملثمؤو مانام نحو اذا اناث لجرلا آو دو رج تراك ادا

 0000 ددص هرعبأك الد حيهناءانعمومش سانلا تاشن مى قف

 قو نر اذا 5 1 5 "الا تقذتو هم ضرع لوقف ةمعقمءامل او اناغتدحىا

 مه سن 0< سس © نيس

 ندسكيالو و ةىطخت نا هناداعس نمار ما طحن م رع تدر دح

 لاق عطقنمى اق فن يلا وى ناو بالا هرسلاٌقفتلاو قتال ى جلا علسلا داسك

 5 د د

 موسما قفالدرولل #2 0 كامو سرا دميل

 ةدلعنب ة6هقاعلاف ىرلا عاطقنا عن 200 لا ٌقدَت سرفو عطقنمر غو دعك

 انماط ف صد

 20 00 1 ش 3 م 0 مر

 وى هر“ 8

 .لثللاقو رانك سعب لاف رح ضرما سم شالا ترس قفملاو

 همم ى5-9 ©

 قات أعمباو ضرالا ىف اقم ئَتتنا تعطتساتافلد زتتلاق و هلك فاق نمور لص

 ش اسرق غصب لاقفةرلا ةر 5 سقلاو صا ةراعدماو

 نياحإل يس سس ىو- 85 2 ًّ يو م

 باجم ىدعنمفد و نهافش + انناكنقانأ نم نهافد
 584 0 3 م سو

 هه هرب نم عوبربلا هققربعضومانفانلا وة لقو عوبرتلاو ,بضلارخااقفانلاو ةقفزلاو

 6 6 رص

 3 رح ىفنو قعس ءاووفنو عوب ريلاقشنو رف مسرب ءاقفانلا برشءاعصاسقلا لبقن أذا

 لاَقف 000 اعد_ساودف افي نمدحر خس همه أو شراحلا 5 هيه

 هاهم 2-8

 ماوَتلا لم كارمانق فت 23 هاف عستاطيشل اذا

 و 6

 دش حس هيبوفرلاذا عورل ويرسل عل وهن ”اقفأن نمضلا ارك ها هاندر خه _سأىأ

 بازتلا كلذ ىمسد و اهمارتإ امادسمت هر طماعو ملا هَعْصَف ارعالا نا بهذبو

 5 70 -- م و 8 لا . 0

 00 ةحممنكلو اهذقني الف قفنلاوةقفتلاوءاقفانلا 4لاقي رخآارفحر فحم ءامادلا

 3 ٠ لاقي ةنلابا 1 ايمو ه«أرباميرضق'ةفانلاىلا |ددعهلا اعصاقب هيلع تأذن

 852 :وءاطلارلا



 ا ا لل ل ا ا ول در را ع ا نا دس د تا ا
 1 ١ 00530 #2 - 8 20101 م ا يلا ارا ا د اسلام لى حد
 : 1 2 كو و اا ا مج يرحم م 017 00

 م (قشن) ١ فاقلافرح « نوناالمذ

 0-4 ه2) تم 8ه مهر

 امساولو ةف ىوبيقغان 3 مكيمتافريطلا اورحزاو

مف بيعتلاو قي لا نيب ىرملاك ددؤو
 نق نمحرذي توص قتلو هء- ضو

 ا وهو ةيادلا

 آد ع م 0 9 00 رى م هوو

 تقعد قو خت ةقانحامصاا فو ص دعب ره ىأ نب تا دهب من ى ا ىهو هر قتوق ابو هارب

 دج لاه ٌتمهعباذااَيَنةقانلا

 ر 2ع © < ات نتن <

 قون عارذلاالنكى عب هنن ثان فاقول فك أو

 ىايرلاف بيدسهتلا ( قبفن) دلابعأب ل ودول مازلا أل دارأ موب

 هنادرب توص ةسةيغتلا ىمضالا لات قاعولاوهوتتبادلا نط نم م عمس د: ىذلاتاوصلا سيشل

 هاون رسعللا ىغورع وأ لاق 0-0

 هقونعت ةسعاو عيد رم « اًدرامءامواررس عه شقاع :
 ه هم موو

-. 

 ه ةوبلهتالودارلبا طسو * اة دتابأبا تلا
 رسل 2

 كماعث د ثنى :ري نبا لاك تاما وفئة عاهل ارئاسو هيادلاو سرغلا قع (قف

 1 ا كرس امتناع لامامي ريش ءاشلاخ
 رعاشلاكاقو تتاماذا ددادلا تهم نم يم ىأ ةقفانرور داو سابع نبا ثدخن فو

 لغو حر سما لسسف 33 ةجرسعدو و لغبلا قش

 2 ٠ روم

 تاع :ةلاراك اتق م ةعلسلا تققنو حارات اهننعسلا شنو ل خالاوويرسكا هدروأو

 ديدسشتلا ههنا بذاكسلا فلاحا هدْلسَوَْما ثددلاى قو اي و وُعاَهَمَمْنأ او اهفبغر و

 م80 5 مم وم

 ىه ىا هربا ةقععةعلسال دق ةفومم ةيداكلا اي نيمل !ثد دولا 2111 1| د_طوهو قاتلي

 مسعد نا

 0 نانضقن ؛الىااشعي مكشعي قف الس امعنب | نعش دا ىفو هلعض هوموا قاتل ةئظم

 هلاك اهعاشاالايهسهلوقن وكف وعمانتملا بغرب رباهمق هب دان اءزب هنا سهلا يزل

 : وقلاَو 8 ًاوهفنغ لقمه ردلان "اك ىنايعللا قمر هل الاذك ما 7 مش دردلا و و ْ

 تهذو ىنفىل.ةولقو ص ةنامه الكفن لاف هوافد نامل هل طر دوش مي

 ىاقامنالاةمشخ مكسمأ الاذا كامل وقمتنو رقتفااذالدرلا نأ :اممهلاوما تةَفئاوُهَعأ و

 ع :٠ ٠ ا 2 .ءرزج هع
 اوقذنأ ىاهللامكفز راماوةفن امها ل قاداوليزعتل !ىفوهفرصلالا قفتأو داننلاو ءانا ا ةيشح

 ىنا.ءللا ىح قانفنمسملاو قف: امةقْفتلا وهصهذًاهقّمدَتساواوقدصتواو عطا وهلنأ ل يمس

2 .6 5 0 - 7 : 01 
 مهاردلا نمةقفنلا عم رسكلا,قافنلاو تدنفو تدشن اذارمسكلابممتاقفنو موقل !قاعت تدفن



 000 5ك

 ريشرل اه كلذ. همدشتل أ ىلع

 52 ا )وو تث و س "و

 اًقطذ هئامؤ ىرتىراوطاوبح * هعدافضاوبك لودج فلم

 لطخالالاق اهعداىأك نضيع لاقيءاشلا ىلا رلاءاعد يتلا (ق.ن) رمداشناةقطاَتلاو

 لدا ض ءالكلا ىف كي ا ر رجايك نأ شيوعا

 نأضاا ىفكاذنوكاد رحيزوا هيج اصان اقوة ا هنو اقسم غلا ىجارلا ق قعتو

 نافعءاسنل لاك هناثد دا قو . * . قاف را او * رمداك رن ادشنأو زعملاو

 ناط.ثلا ىلا هفاضأو.حوتلاوحايصلا ىفهناطمشلا َقعَتو نك ان وتاكل !تامانل نو علمنا
 ءدمو رو هو 2ك -

 ناقعن 1 .,دملان ادب ربه ص نم نامعار درست نمر ةئيدملاث ب د_-قو ه.طاعلماملا هنال
- 

 ٍْ ءادن :وءاعدالا عمسل الاع عمر ىذلا لكك اورذك نبذلا ل_ثموىلاعت هلوقو نادهصي ىأام_هئغب

 ٍْ لمس ءأهللا و ىءملاو مسغلاك ل_ةي لو ىارلانمهجمش مأورك نبذلا ىلا للا فاضأءارغلا لاك

 ىئارلا ىلاهيدشتلا فاضأف توصاا نم رثك أى ارلا لوةبام هما ىتلا ئاملاك اورفكن يذلا

 نالّدسالا هقودك ىنعملا دسالا فوتك كذا تالف مالكا! ىفدإثمولاق "حب يرملاىف علو

 ابق وعملا غلام ههشو .و لثاااذ_هم-هاهتناب رذق هاون لاق وفول اهنأَفف :ورعمدللا تالا

 نال جمبالنيربد وعنلاوقعانلال كك توا غاإ كلم يملا توصل الا هسام عمشإل

 انقِعَتبار ةلاَقعَ و عمل نم اج نوعم يام َلوبق مس وكرت رتفاوناكيفمهعفلب نكيرل مهتم

 نيعلا قلوبا رغلاق هتىرهزالا لاو نس بار غلاف نيغلاو ىايجللا نعةرمسحلالا ا اعْبو

 1 ورايا وأ م ؛ههقاقنو هقيخأو هقاع أ ارغلا قيعن اواعتج نيغلاو

 بارغلا قت برعلا مالك ن ولوقب مثالا نمتاقثلاو لاق رلغرو ريسح .رو لسا لا مَ و ليهو

 اربع ىكثوق وعن باو ءااىقلاقال وةءلمهملا نيعلابءاشلابحعا را 1 ومعمل نيغلاب

 5 - فيض ةنييول

 0 8 000708 5 51 0 د 3
 6 3 , ١

 انتنادا ارالا ىف قيعنلا مهضعب راعتساو :هلمهم نيعب بارغلا قدا نا سكن با حو مصعا أوه

 وةهسدكم هو دمهم #7 روو

 مزهللا فقئثت ةيلوؤع #3 هةلحف سلطالا عسعسلاو وقع

 ل

 ع / - 5 و هم <

 ام_هدح الاه انكر رضاع زوما تكا وكن مناك وكناقعانلاوقعنتدارا

ىذلاوهو نيالا هك مر الاوىرسسلا اهلحر
 «بلعفقي عورلار خا ةعانلاوةعنملا ىعسي 

 ٠

 0 تت سو مهد و 0

 اناغذو 0 0 وشم 4. ارغلاَقْغَ (قغنإ “ ءاقر :اهلا عارتنعفورءملاوت اوصالا ع مس

 جمس مح ل

 وعاش | لاكن يب بعو ريم عت ليقو قيغ ىيغحاص فايعللان ءةريخالا

0900 20 

 اورحراو



 01 0 0 ا ا ع را ليل ا 56 قاما اا ني نايا او سك 6 ل رب توف كا ياارأ باوك ىو اعلا نايات
 1 ل . 5 3 6 0 0 7

 5066  (ىط) فاقلافرح + نوذلالدق

 لاق راغلا ىفامهوهنع هللا ىضر ركب ىلأو لسو هلع هلئا ىلص هنا لوسراندسسول ادازرلارختالا ىف

 ادادشرخ الا تاعجو !.هدح تلم عتسافنيفصن اهقاطن تْقشاهنا لمقو نيلوقلا مصاانهوأأ

 ركحي ىأ عم رخاملل_سو هءاعهتلا ل_صىنلا نأ منعهللا ىذْرةشناعنءىو روامهدازرل

 اهقاطن نمام_.منعهلنا ىذر ركب أ تب ءامسأت عطف بارح قترفسسا م فاول دا راهم

 لا ةفكاذريغقمالساا هلع ىلع هراعتسا اونيقاطنلا تا ذى عبل تداك كلذدلفنا الا يشكو

 رعاشلالوقهنهو ىربنبا لاق مهب وقتي هسأوث رثكا نم ىأ هيو طش هب بأ لطونم ]

 سود نب ثركارب اك وا مك رب ناك ىرعا 00

 رب رحلوقفره*لاقو
 ه مدهدلمو و وززوس مهرس مو

 قيطنم“الزم-همأ اوامد لق 3 0 ملا د: نوسلغتل و

 لاو مالقالااهبّقوُدلا لثس# ادم هامش قطان 1 ص

 قطنملا و ىئشىذلارازالاو قاطنلا موضعي لاو تربع ميمظعت ةم ةشكر رتأت قيطنم مثلا

 ةذجا 0 هراغ و أ اها هقلعحام

 ويدتام, راطفا ةنسأو 5 ميج ا > نءّوطانَ اوت

 شادخ تب هنموا وطنا رست قالا وةواخرلاو ب م اونوظنلا مظءياموقفضو

 فرس اطار نرش وافنارت ذدقو « اد_.كاطتتم١ادءالا ىلع « رهزنا

 مد-ةلاقاطنلاهيبشتلا ع ص اهتدكدم أوك آلا ملا قطو قاطنلا

 هءلع هنا ىلصهننا لو رنافب تال ب لءهراعتساوهرك ذ

 راتخاامو اف مالسالاقاطنعستادقفت" الا امان لثمالالاوكاذناك لاقفبّستدقإل وا
 مس

 ١ حدمع سامعلا تن هد > فو اهقطأ ادقلاقب ةك الاو ةرحشلا ن مفصنلاءاملا غاباذا بيذهتلا

 ظ مسو هياعمنلا ىلصىنلا

 قطنلااهتحتتاملء قد « نم منهم قي فو يق

 قتلا تبهشاهنم طاس وأو حاف ىأض هب قوفا ضعي لابج نمصارعا ىف وقالت .ذعجب قتلا

 ةلزنع هد مهلعحو هتريسمع ىف هطسوو هعافتراىف هلالثمدب رضسانلا طاسوأ اهددُتدىَتلا

 ىلعأ كلضف قعذبعاشلا كذراش وتلا دب ى اهتمت ةهملاو فرش هتسيدارأو كاسل طاشوأ
 74 رك 19 .٠ 4 3 ٠

 هارأهةئارطءاملاو طنو هد_سنبامواةك اما اضيأ قاطنلا ت اذو فد. _دخ بسن نه ناكد
 - -_ 2- -. .٠ 8 أ ّ 7

 مسا
 0 ا يس ة ساس هس

 ) ريع ىنأن برعا !ناسأ 3 2



 2 .(قطل)  فاقلافرح » نوئلالصف هلر

 راشأفرّوستف طرضاس ارعانا بوب ىحو عفرلااهعضومو اهعماهانن ن أى لاارغفاضأ نام

 نو الح زلا قطان ُط رضلا قطن عياتتخ تق لت اب[ لاقومت ساونا

 أ 0 هدشنأ هلوقوةلواك هيحاصامهتمذحن ولك قطانو

 قراشعلابحانزلا ع قطان الح توم

 قطاف ٌيطانالو تماّصلام هل وقر هوس نم قطان اطبخ اهلع ”لركتدارأ

 نمت اوما قطان ان هولاوةضقلا وبهذلاٌتماصا !لسقو ها لج فاصلاو ناومملا

 دشام لك قانا وهلال و هقطأو قط مى لكت 00 هتوصل قطان ديف قبقزلا

 ىاهد ثقف اعطت لا تقطن هنملوةنةصاخ اهل ع ا ةفورعمة قطنملاوهريغ هطسودب
 , هد هن

 هينجاذا هسرفاعطّتسُمنالفءاج وءالعأ غلبيال بالا نال قطمم مح دا للمس مهل أوقةنموهطسو

 ريهزْنبشادخ لاق هيكربمو

 اديِحاطسسمءادعالا ىلع <« وق هللا ءادأامح رباو
00 

 حربأالدارأو هوت ىلع هنا داتسون لاقيواداوج رغب ألارأ ل لو#

 ا ادق ودارألاب اة ]وق 00 :وىبوقلدب ىطشر هرعشف والفذخ

 ىو هوت اا ةكنت هيفرازا هيسشقاطنلاو ىلا. علا نءةري_تالاىطنعو ىطشسو

 يقي ص

 اهحبعو كلا اوهاقطتمت ذا لمعمسامألَق نمّىطنملاءاسنلاذختاامّلو ]و 1 ليعمسا م ثددح

 دنعل مسالا ىلعي]سرتو اهبوث طسو عفرتوئشباهطسودشن ماب وثةًارملاسنلتناوهو قطاّتم

 لبحياهطسودشت ةأرملا هسلتبوثوأ عش قاطنلا مكسحملاىفو اهلددىفرُبعتال_كلاغشالاةاناعم

 الو قالو ةزيحاهل سلو ضرالا ىلعبمَي لغسالاه ةيكرلا ىلا ل دسالا ىلع ىلعانا لسرت

 ئلارعالا ناد شن ا واهطسو ىلعاهقاطن ت دش اذا تقّطتبو تقَطمادق وقطُ عج اوثاكاس
 89ه مد همم م9 ىوو « 5و 3

 هلالغ ل ءاهقطتلو ع هلادملاة ع فلا نط رع لافت

 9 نييسداصالاءادن دش هامل 5 و .لطظس و هيتددثا لكوهووللا سل ىألج للام و

 20 وداعه ع 9

 ظ نب رضملوىلاعت هللا ل , :أنيسح اهب نرخ اورج اهم نب وسواد فوق أرجل

 اكدج او يعج قاطنو قطنملاقيقاطنلاو هو قطمماهد_>ا اووطانملا 2 وج ىلءن 1 هرم

 امسهنعهتلا ىذرركب ىأ ىأتنبءامسإللاسقيناكو دار ارستودرسسمو فاو فلمورازاو رز لاقب

 لمحو امهدحا نسبلةناتاطناهلناكدناليقوقاطن ىلج اًاطن كر اطُتتناكاهنال نيالا تاذ

 ق



 ١ (قاطن) -.. .فاقلا فرخ 1
 مس وو # مو و

 5 الث هئوضوف و ددحسي ناكهنا ثن دكا قو 0 اكاماوو ثنواءاصرتفاو #3 فلغالا ىرب

 5 ”ألدقو ةوقعما,ممعت اذاعي زلا قاشنتسا نمودو هعشامشعامملا علم ى 0 ََق

 9 2 5 م 2 هع ١ 0 ٠ ءءء بوصل
 ا ممعس 6 رلآ نك دبتمس ساو همقهمص هه شتم شأ ودا ءاملا قدس ا و قسط و قسسسش افعوشلا

 اةيتيراع تايعسمدل) ةينطلام 0 ا اداءريعوءاملا تقشن سدح ساو 0 1 . ع٠ 5 ود ء 2

 2 2 هي 2 م معا

 : هول ىو تشن وتلك اةسطاخح *رلحرلان يطا هزوأ قشسشورىدشاو

 ةئطقلا همن | 0 او أدل دناممم ولان نا ة فضح وأ لاق 0

 ةيورادشنأو مشلا ىأَقشنلا هو :ركمةحار وهشام اه رلخدماهفن ًاىلااهاندأ اذاةق رجلا

 مضلاَسعُدَنلا لدقو 0 5 قل هوركمل دوا نمار 2

 هتشنأىأ ل لا ىفهتقدلأ دقو شن ىب را قلل لاقي ومولا قانعأ ف لعجت ىنااةقير لا

 ه و7 39 مسوه» مع ءه

 ورث لاو 5 ليتم !نيةشن ا اطقلاوزن هلا

 3 :ابللا فن ةدث آبابا #2 0 اك ماربأنينانم

- 5 

 ناقل لو و ةصيصختملا,ىلازغلا قنع ةقْشلاَتلَتاذادئاصلاَّقتّْنأىلارعالانبا ||

 لصالا؛اذك ةبرسشلا هلوق | قال_ءلاولاكةيرشلا ىهو قلل ىفةقشنلا تعقوام قاتلا قالعلا كلو قاشنلا ليكي رس |

 ها روسو ل واللا ليفان ةئاكو اهيفقلَتو بَتَتَةلابللا فدمصلا ّقشّتو ل جراب قلعتام

 8 د ىايعللا ىدوهد سا دحاو ىععكلذ لك 5 لح يشتاق"

 اهفناكو ثنغلا ةرثك لبوهيلع هنلا لص ىلا ىلا ىشدنا ثيدحلافو بن ؟لابحفشالف

 لخدي ن مناك اذا شكل رو رطملا5 1-0 نمحاربلا ىلع قطب مف بشنىأ ؟0ةاسملاَئ قش و هللبق

 قيطتملاومالكلا وطْملاو ماكنا طمس قطان || قطن 5( قاطنإ) اهنهصاختب داكتالرومأ ىف |

 بلعث دشن غلبلا

 قيطنملاهلاساّ ا رنماصتلا عزتي مولا

 ديبل لاك طن هناك لثملا ىلعنعب قطان باكو قطان هلك ى أدق وهلا قطن دقو

 اواو وربملاقطاتلأ .« هححا ولأ ىلعددج بحد موأ

 ريغ وطُلا لمعتسي دقو هديسنب ا لاق ريطلاق وطن الع ىاعتل |وقهنموهقطْدماوش لكما

 هيويسدشل ًاوريطلا قطنمانأعلاعت اوقكناسنالا

 لاو تاذن وضع ةماج 5 تقف ارعاهنمب ترا عطسع ل



 ( فاقلافرح « نونلالصت 0

 َ نوه 9 و بوقعي نع قايم لمقر ةسقان رار اة 00

 : هك .٠ 0 قلو نع -و

 | قزاينلا لثك تماق نا ضرالا ىلع هى 20

 قدهانرسهظ ىلع ان ةوكشو م اص قل او الذع امهناك
 هم 8

 قيس هلق دقوما.شالا ىف ماعدح او ماظن ةم ل امع : لكن مقسما (58)

 س 2 هع. و 36

 قسانتووه قس اوءاوسلا عمم قس :واقساه قش ىشلا قست هدسنبا فقتعو

 ظ 1 و ذورحن نووسا نوب وعل او ل آضعنىلا اهضع.ءاشالا هز هتقَستادق انجل مسالا و

 رع نعىورواد>اؤ ىرح ىَرس دعنا مسهيلعَت طءاذا ؛ ئنثلا نالّسلا فو رسفلملا

 1 سان لاقياورتاوواوعبان اوقسا 'قعمرعمل اق ةرمعلاو خس |نيباوقسان لاك هناهنع هللا ىذر

 ا | اهماظتا نانسالا وَ و ةيوتسمنان#الا تناك اةاو 0 دان ىأ ني مالا نيد

 ا | سن زر 0 و ق_سارغت دو لعفااك لعفل اولوالا ىلع فطعلا ىبستلا راهبك رت سد وهنا ف

 ٍ : : دس زونأ لاق سوا

 اهل ثوقايلا هبه داكب 1 0 ردح

 ١ ا أ دتما اذا لحل اراوطالوة"برعلاو دحاو ماطت ىلعمالكلا املا ميظنتلاٌقيسنتلاو
 1 نسح قست ليقاعص سناك اذامالكلاور را وطلا اده ىلعىأ ق_سنلا اذه ىلعذ تابوت وسم

 دو هرغااهللاقباب رتاتخة نط صم أوك دسفلا راعصم ملكنا ذالح لاّقسنأ ىلارعالا نبا

 ا ظ 5 رعاشلا لاه ضعب بنج ىلااهضعب ىأ عاتملاولاجرلا نما تيار لاقت و
 : هه و

 3 ظ أ تقطعاذا مالكلا تقر دطمنيكس ةلاوسنلاو 03 اقوا عتاقسوتسسم 9

 | مهلدح والمدن قمل ((قتسنإ)ا ُثُقسانو نيعبشلا نيب تست قبو ضعي ىلعءضه
 1 ١ ىدا.علادب زنىئدعلاف

 57 ووو 28

 ملا ىف نالزخ غلاك ةفاصتلان ع * مهمرل "داكن قمسناهفصألي

 . || قتلا ((قذن) برعلا تمكن مورا ناب هك ىرهزالا لاق مدا *الاليةببذهلا
 ]| مو مهر جو

 | هتف 1 31 لوقت نيرعملاف صروأ لعج ظوهس قوشنلا هدمسسنا فنالاى 58

 0 0 7 4 رح ك1 6

| 

!00 

| 
 ا

 | هتف
 ا

 1 اه تد_->-وامهمسوأسو هلّذأ أىعياماسدواف وعلو او ةتاطيشلان|ثددلا قواقاشنا

 و 0

 0 ىشش ءاود لكل مسا و ةوشنلاثملاا همق هتنيصهفن ف ءاودإ هممت ًاوهضتلخد



 لسا اا ا لا ا ا ل اللا و 3 و

 04 (فزن) قالا قرح هب نونلال هف

 ةاروتل ااوايقث نااما ىنوم مهل لاق مهما لظأف ىسومركسعردق ىلع ءيشهنمعطقوملا لسخلا

 ٌقئانلاو 8 رلا ٌقئانلاو هيفامبصاذا ِنارسَوتلاق كارعالانبا مكيلع طخ .ناابإا

 فت وملا لاه امسابلا قنانلا او سوس دقدناف كب ار ثنا ىرخالبارععاتلاق وقناغلا

 قا خيل درع لام لعق ًاوءاد_ثالارح لاشاذا قس أ ىلارعالا نسإ .نتوم ىحتاارعلا

 ناضمرر مشوهو انان ماصّوَس ورب زولا نعناضمر رمثقناتواهلابحىأ ر ادق راد اذا

 لاف ناضم .رءافمأ انمقت ا وددشنبا

20 
 امسْنَحْاسرفرابدآلا ىلءُثأوو #2 قولا ةموحىدآت لجأ قنا قو

 0 20 ذهل فوج عزعالاذارعباو

 9دمممه»
 نا ثلا واو او قست تح نكن 1 ططألاع وسلا داتقأ نقيس د :دشلاو تق شافا ها وهيل“ #

 :ارئاتقعو ةفدنح .وب ا ءاكحس لقملا نع تنم“ 3 : ةءشاملا تكدر .و اجلو امصثهدلح يلم

 نمئاف ءاسنلا نمراكب الاب مكيلع شي دا ىفو اهدزورثك قامو قنا هواهم قم ةفانلاو ظ

 ةريسنكلا قانمملاو قئانلاوادالورثك أن ناهانعم نيساء وتر اوامر نش اواهتوثا سل

 هنمو عف :رلااضي ىلا ويم اوكرلاولا واسردالوالابىج رئاجخآل ٌقئانتأ رمل لاعبو دالوالا

 ءامسل اقاهيلعللفم وهى أ عقوفنمةمعكل اناس ومعملا تبا اناوضر ىلع هد |

 راك ذمونانب كِلِعْتَسَقَط »ا مهمأ ؟رااقنلا بح وسر . ةغلانلا لوقو

 كنا ووعدت :ريسأ اذا قنات ةقانإ زوضعلاوأ حرفلا ن_ءمىلع دوم رلاقنانلاي عي

 11 (3-) ءاوسك لذ ىفىثنالاو رك ذل|نيظيلا ةمشاملا نم قزانلاور نو

 ا * قمر هلا ادع * ةيورلوقىفثدللا ( قمن تنل

 نيل اوه و همر هانعمهريسغلاق و ةءلدنوناه رد_طَدلك درسا ملك فرت درعم ى.سزأف

 قزنشدطلاو ةقش ُقرَلا دينا قولة التورم لكى ةسفنقرلا 32(

 دعب هفساذا لجلك و ةقااو شدطلا نم ومو رن ىتنالاو قزتو هفاق هرب رسكلاب

 كلا - ا ا ا واق 7 3 زاكدالج لاو ا ا

 تان قْرخاو اعنا قرون قح يذلا فد قو وزي وسمو رشا ايزل

 اذكراذكتاكمرطملاقب وت الدما هاهنا تقرتو هس رولا »انآلاو ءامسلاهلمقرلاورثك ودين
 سن مح



 ” (قث) «٠ "فاقلافرح « نوئلال مذ 1

 وسمو و م ا ءو

 قسما لحمل اودادذس #3 نمت اوشا

 0 1. ىوع م

 00 "ل 0 ا اورو ] ياو اخ اوك سس رس س رع

 تتسيلةطرضلات ناك اذاديزوىرَصلاهذننللاقيو ةدوحلا ف ةياهتن وكيف غرقا
 توصب قمحاذا ىس الاد د اعقل كلذكو اها "ا امبومت أليقةديدشن

 صاّصملا وهو قالا نمذؤخأمقاسلا "ار هلا اةرود كولا دق او رس ول

 نرفوملا رصف هلطش رافاساة داك وت وه شرتشو هدر ونأ فيعضلا

 3 نأ اتيلعق انا باوص ىربنءالاك عابتال نمشعبناكأ مالكلادانملعَّقامنالاقب و

 مساق بوذوث 2ك ,نمنيطيةقمت كودو رق انمسييلع ثقات همف رك ذاك قول صفيف

00 

 رحال ن هبتلان بت ىذب * نئاعظن هى ِرب لش ىل- انس

 ميرا انقر هلى وضْمَنلاو بد -طاوزهلاو ةعزعزلا ُقّدنل . 39

 هناكم نم علما هنارملنا ىفءاج .وهامعفرو هانع“ : عز ىأ مهق ةوقلسحلا ا اولد زنملا فو هعاتقاو

 رعاشلالافو

 الداعمانل سانلآري لذ « القانالاانمالخ أ اوكبو « ًالئالخااًنقالخأ و ٌردق

 نأك اذا ين سرذوانف راو رف فاضت رف مصركسع ىلع با عفرشلذ ف ءارغلا لاو
 ,و #دةه2)زوورع 7 © هه

 ١ ا وفم ياس 2 ,اذااوو واق دش وقد اهنك اربوانه كار ةبادلات قش وهيك ار ضف

 حاملا لاق وركلذاهذخأب
 همااغ9 : موس هس ءمولوم

 لضمالا لاح .رونانمم سم # لع زتلانمموةلاءنقنا

 مه
 موبي -<

 ةيطقت 1 - ةبعوالا نمامهريغو بارخاوءاق سل قسوةرعهش ت32 قاركلا نمسا تشو

 هونج 2-0

 ١  نمهخضلهبا رحت قد 0 فام حي ردكسل ىح هضقن ىل_ءقودن دب هز همم علتقمل
#4 > 

 "لعقد عجب قئاستلا ١ اردماندلا قد ا لد ةأةيهكل اود كمة فد ص قت د_لا 3 ا س وسلا
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 انهداسدارأ 1و لصالاوهازه هدير هناكم نم هعفريف“ئىشل اعلق نأوهو بلان 0 هلوعفم نعع

 0 قسناكو لاك هفام كس قاس نك رسادا وثلاكقنو اهعضومىفامترهش واه ان عفرادالبلا

 لسحلا



 ل 00 منا لا ا نط نكويومل

 كا (قبن) فاعلا فرح . + نوئلاو مملا لصف

 تكلا اوقد_كنآونبللا برش ىف كلذ لاقي ولاق ةعاسدعب ةعاس
 ه9 حا سا ع

 لمح ةشيعملا فالخأو عاّضر #1 مهد ةشعملاىالخ قه

 داودونأ لاق ةدءبلا ضرالا ٌقرهلاو :

 سرع روب

 ق.همء|ل نم 32000 د هي "كسل ضرالا فرت هل
 2 م

 عمجأو هب هنوسسلاو داو اهلا نا( قومإ) ضرالا جو نمر اهلها

 هله# هوو مه
 قوعقامدقو ىسلقى ردى رجأفمهلوقعىفمبا ومص ى هناىلا هذ. ىو و قعتلاثمَقو وم

 8 م وع
« 

0 
 ةقئاموقئامتعنل اوقنامّنج ةلاظن واعف قوماو تا ةاومواكوومواقوموا هوم

 72 او ص رص رع

 ونألاك اهو دواهوؤموةق 0 ا ا قل :ادوقئاموهقاسكلا 1

 قئمانأ | وقدتتا :اممأوقنم قلخلا ئسسلا قئاملام دل ا وئام نالفمل اوققرك

 اللا سيلق جالا املا ل يقوقفتنالف قلنا يسانأ أوامسضغ ام تنأ | ىأ

 كات اع ابل نعل ءاكبلا عب د رسسلا املا موق |

 نأف وااو بلع نع ا سلا قام و صغخرىأق وع عسا َقامكلوقرد م خفق وملاو

 0530 ٌتءْرف راح مود ىفايلكَت أر ة أ سها نا ثيد لا ىو. برعم ىبمراف تفلت ق وف شلي ىذا :ولاو
 ثد دىس> ىف و هنق قوم ىلع حسم وأضَو وب هنأ ثد د1 |هنمو ف ذلا ق ةومملا اهلر رفق هنتقسسفاهق وعول

 باو نيرغلا لاق 2 رعقا رمال وفافتان مدرضق ةوملا 10

 قاومالا فني دامعلا ى 07 د هد ىلا متانلا كلف

 فاهآ لاقت تاقن ع ةغلفالا قاد اعيجامو يقلق (ىةسفلا هاون علا لوو

 و يو اق ص

 ىو م كلذ حرش مد_ةندقو هقأم تكرم هقومز م5 م ل مسحب ناك هنا ثد هدا ىو

 ةكحجالاوذلءلااضأق ولا ضو رامغلاق هوملاو قامة .رثىف

 ردسلا ل جف قع يتلاو قبلا ووينلاوىيتلارذ كار قبلا (قن) (نونلال سف

 4 ل ليحقو ةوتانلكو ال لم م نو ةقين ره دوما اهلا ادع نمي اول

 كيان ا لة مايغمب ةراصود_.ةغلا كيتو لالقلا لاثمأ عيا ىمتدملا

 2 و ا د

 سقف 0 بتويوتساو 9 لدن ووجوب 0 وعلو بس و

 و مو همس

 ٠ ا ىودامما ضاو هيوم عزنودديس هنن - لزن ةضاخشماٌتْضَر 8 مانا مهتاشهنعدتأ ىشيرم :

 دل |تاغللا رك ذواط ودم

 اهكردتساو ةيناثلا|ادعام

 ىهلاف و ه-راشهبلع

 ما ثاسالا ىف اك بنعك

 لوعملا ]لءالا فانك

 مويا 1



 اللب ك4 انزل 2" قاقلافرح ملا لضف 2

 اراج فصدةنورلاق ضرالا

 5 8602 هم 0

 قمت دو ماجد يملا 6 قا خالم الا تعم

 ص رت اا رلو ضرالا ىلع قولا لن راجلا|ذ_هر ةأح سلوق لقثف قالا دارأ

 5صادص

 ديدشلاريسلاوهو لَك لئمولاو ةقلةدح اولا لاو نامل حالم ةيورك» دثنأو ضرالا

 نامفزلا لاف عيرمسلا قسما

 5 ه5 ص 5 و :

 قسقنو قنا دوس هن اك “ع 0
0 3 1 : 

 996 5 52 29 س

 قاس م لاقي فمفذلا تلال وديدشلا رضا قاملا ودل ألام وقمللا لئموحلا ّناَلاَو

 موقبف نيِرودلا ىلا لاسماء ثن ىلا ةضب ا اوفر عضّول لو اعلم ضرالا

 | مرو سراوقساو اوتو اران* ١ قع ناروثلا اهرد م ول->رلااملع

 3 رعّقاملا لعحهناكف ضرالا 1 3 راع اوةامىرهزالا لاقاهم كلذاواعف

 ناريثلااه هر ةضن ردع محل .ونأ لاق وثراحلاه-لع نمط ىلا وال لو

 مو يلم نامطاا بام لاقي ديعسونأ ًةراثْلا ضرالا هن ثرامحلا سآاعئذلا قلاملاثنللا

 لاكو ةسواملا ٌقاَكاو هدم اعرعشالىأ اهنطبنماعيلَمنيفلاج رفخ ةقانلاتدلو لاق و

 ٌقَهْلا ليقو ةقرزفف ضاي .ةقهملاوىوملا 3 عملا اذهبءاطلا طيلمنينملا ىءدالا

 ةرفصهطلاخ ال جين ضاسب وه 0 حج>ناسالا صام .امهلدق و نمانن داق فيلا و

 هللا ىلصهننا لوران .هةفصفوءاةهمتأ امو يم ءالسر وهرخو صان ولك نكلذر جالو

 صضاسب ااديد_كلا ضيبالا قهمالا د منعونأ قمودالا ص الانكي لو ره أناك هنا لو هملع

 كادكوهسلف لوةبءوكوأ صل انواكن كلو رس سن وةرخلا نمئشدضاس طلاخعالىذلا

 موهضعيولاهةقرز ف ضاس هلا هلا ىرهزالا لتس هيلعدقاىلص ايلا هناك هنا
 9 سرع 0--_

 )دا ءال أد 6-0 0 اان 1 0 0-

 ص 0 مل جه سم

 4 ان

 هه لا ال نعاهدلجضاس قنءالو ضيا فا قام
 لإ ةوص

 || "اقهمزيعو ىرهو+لانينعلارافش رجالا عمد سعالا وهقمالادب 3 رونآنينسعلا* الكربغضاننلا
 يس ا سس و و تءعس

 | وه ىبمدالا لاتوهتوكش قود لظمهلوقهنمر ةعاس دعي ةعاسهس رشاذا تارشلا تقه مو

 أ عج راها رع اذااقهماملا يتورع و لاع و عجب ارا. ملادن نكاذأ اه نارثلاق هم مد8 ع



 اا ا اننا را ا ف ول ا ا مووت هع هلا 5000 "ل دوف داو 70007 يا

 قي كارما فاقلا قوس ملا لصف ١
 ا ا

 دعم ىذ

 مةقرلملا ةايالا وشمل قاوستفافأ قس قش زلاعنلا واكل ريل نس 103

 ا ْمهدلاقءا املا د قداس عييت الا نم زيفوتتس ب اورد

 امادخاهنسارق نيك 35 روطق دياوأأاهصع الو
 2 صدع

 3 ةسو -

 ماس تاقلملا ىلع ٌتماسادا * فيشحو درد.قااهل عن

 امأ سيقتنب ةمطافثيدحفو قالا نم_كدالوأ واتقنالو ىلاعت هلل لامر اقنمالاقالُمالاو ْ

 قالمالا لصأو قلم وهف ل جرلا قلل اتي هلام د دقهنمريشف ىألاملا 7 ضو لحرف 2 واعم

 كلذ خبات ٌةفلاو هس لود نممدح را اذااًملَمقَمواكالْما ١ هعمامَّولم ألاقي قافنالا ظ

 ىأ اهم قف : وةشناعث دج فو رع راصد نسما عضومىفبدسلا انئلاولمعتساف

 ليبقو قادت وقام دقو ةجاح ثرول تحد هدو لاتملا قانا ةرثكذ المالاواهري_ةف غب

 قلمأ 0 الو 00 سايجْنبا كاست نعانا تر دخلا نوفا *الىذلاى لدملا

 ىأقلملهنا ليه نبا عاب هرقل ةيشخنانعمقالماةيشَح ىلاعت هتلالاكت 2 ثامشلامنم

 اذهف رقتفااذالموهفل دج راى ولم لاش دعتمو مزال قلي رشا داسفالا قالكمالا ودسقم

 5و 0 1

 سول وقهنموهدسام .رهذلا يمو مزال

 9و 8 م وو ةداءعم 5و

 ل نول دعا 2 ل اندم ديعلا تي اراك
 قتوم 9)ه وو وهسدو ع

 اعلمهقلع ع ميدالا قامو هسهذأ ىأر هدلاَن وست قام قلم لاقي وهنرقفاى بوطخلاهنةلمأو

 ظ لاك س الع ىح هنكلداذا هدا تقم لاقت ونلي ىسكلداذا
 سوو 525

 قلم لو ماحس 5 قلع هداج امالغتأر

 قلمو عض رلاؤلملاونل غال ءهقامءانالاو بوثلا قامو تالملاوهو قلدنا نمرمكلو ىعن

 همأىد هلا قلم ىرذ لا ىلع ئرقو ىصلاو لصقل كاذكو اهعسض :راقلماهدا هما ىدطا

 [وسكنناذا اهدكمو هتيراج لج لإ َنلمو ةغلاهعضز اذا اهقليمم ىدللا قام أولاعا هلع

 ةبابتملا بنو امها لاه ني ريس نبا نا ىنامإسل دبش دحفواهعضراذا همأىدحلا قمم

 نال عاجلا نعهيىئكو هنملاعفشاوهو عضرلا قالةّسال 01 اةسسالاو قرلا لاق

 صاصتما لس غلا بح ونىتلا نادا رواهعضراذاهمأىدخلا قمن 76 -رلاءام عضت ئةم
 م98 2836

 اهبرضافام اهقامهستءءَقلموىدتلا ةَلَح ملا دا عيضرلا عد طرب اهطلاخاذا لبرلاءأم ةأرملا

 هرفاؤحر اجلا ترض قاما هنرضاذا تاَعلمهماَمْلاَع ورش امام دق ءابسعل قطو لفشل
 لا ظ .٠ ١ 8 .٠ مر 9

 (رسشعىلان برعلاثاسأ ب ؟9)
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 (قلم) فاقلا فرح د مملالهف ع4
 ق7 5070/1917 1512 2 طقشك طإ  هشة كا اه” محط لح تاج 0 ناو حس يحوم

 . 212ج 2 60 ميا ا <20
 اليلقدستلا بارشةةةملاورعو أى . ميل. عل : ايشال لقال لق هنبرش هنز رعو فاريشلا دقو كفا

 ةديبعوبأ هلأ :لوهرضد ل ىأ | .ةقتانف حرب ءاصأ ولاا ةققلاو عشرا ةققلا الدق

 لجرلا قم ىلار ءالانا راإألا مققشتمألا تقر هتصف اقع ئشلا تفوقا

 هدغو هقنقمو هحر فر اول اكلذكوال* 5 ارقفمملع ق.ضاداهلامع ىلع

 - 33 -” : 0 7  رالا# هب

 0 هم

 اديدش 1 بالا توصةن اهةقيملا وتامر 0

 قفرتلا لن قودولا فطاةدشقللا لمق و نييلتلاهإص اودي د_ثلا فطللا ودول ىلملا 6 لم
 8 وح دبا ضوص 3 دس دي جنح 0 72-

 هلفطاةو هيلا ددولك 5 ل راق زلنا قاسم ابنعلا,» ارا دملاو

 زاره واعر د قالب بابحأ ةثالث رغاشلا لاق

20 

 قوفعرضتلاو لاو دجوتلا قدا دلا كر رصتلاء وَما نمؤملا نحن سل ثددحملاىفو

 لذكهاملا لوقهتمو هءلقىف سلامهناسلب ى طع قلم لد واقلم كمي رسسكلا:قلمدقو ىجْش 9

 س 8وم مد ه1 1

 لوما قاده كيصس #3 الو ىإسدهعل اَنيئورأ

 الو هلوقو هلوأ بابس ثلا نحو موديو تبي ةالدوعلا نان ب هللااعاقس ىأدهعلا نحهلوق

 "هت رك س دل ا

 78 لمقو قالموقلملجر ةارمم و ادصما افَنَرَسفلوحاذالمناكنمىأللاد معك

ن يأ اارموودسيالعذا ذل
هلاسعني زك ردو ونا وتما لئ

 ْ ظ اورو ادعم 

 مم نيام <

 ٍإ قمل لانا 5 قر ني

 ذو الهنا لاق هو عرضتو فاغد ىئدد
 ١ كلا .ىلعالا لعفِبقهنم لابالو قامو

 | لارا لع وتاقاماهعج وةقلمة ملل“ الملا ةافصلل لاقي ونيدلتلان هدؤص ايفو هلا نم
 »9 ص

 ٍ ا دخ رو قويا ىنأ ليلا نم لما موثلكن ب دلاخ نالعأ ُنمادقءدعاسلا ةودحو *

 0 م هسا نب نم

 هو و همك -ٍ

 الصاصتم اللا س ” ندا 5-3 هورردنو در امالو

 .ىدعملا ةيدكملاو اع اير اءائطل ارجع كام اوان امئاو فعل تامر

 :رجارلا اكس لما راصىأ ماعدالاءقلساوةوشل قاسم او هسلمئشلا قلو اهني ع عا 2 و 0 لا
 ع < < 2و < 89 -و

 قلسناامعزواسطةلوقب - قا سموم ال قو



 ند (ققم) فاقلا فرح « مملال صف

 و <<

 قمىذَدَش ارشاهبذجن م ا# ىف ةةرلا فىداهتإ ىشو امن اك

 وع سراج وج اد ميىلاو اوقلادعاتةدشقاربشلاو ضرالا ف دبى أ

 ديد ثلا قيعلااما واق_ةماضر أ انولعو ةركسم ضرالا نما و عمانولءلاقي مانالا :لادوق و

 قعامآلاو قاعمالاو اهيفتانالىتلا ضرالا قهملاو قمعم طئاغلاقي ضرالا فوج ىفلوخدلا

 ليقو نيكرولا ةقبقدلا اضيأ ةقرعملاو حرقا ةريغصلا قيل ةديعبلا ةزاغلا فارطا قيعامألاو

 1 برشلا قعملاو عسا يللا ءىرهزالا ىدو هقلخاسانم ءاعّقعع و ةهليستلاك ةقيعملا ىف

 ةبورلوقدم هو قمعلا بلق ق عملا ى ره را قديدشلا

 ا عرب خلات 00 5 اعمر عمدعبن مىمهناو

 ل وطلاودلءقو ةماعلوطلا قول (ققم )رج رجنو رتل يدق ةولاع دعب دعبدعتن ماك

 ىلاهت لاق 6 فاكلادازف د نة اهمقدا رأ#«ققملاك .اهيفنا را قساوأ هت و راد ةقد حافلا

 نيتكسالا ةهليوطلاا.متوخرلا نيغفرلا هلي وطلاء الا ل دقو امة[ هاو قمل برئ اكس دا |

 لالا نم ءاَقَلا ىلارعالاْنبانيغفرلا ةقيعملا نيذ_هفلا ةسقاق :رلا ىه ل دقو نيغفرلا مخل ةهلملتلا

 لوم ىلا راوي ثالث اخ ودم لئاوزب ركب نم ينارعا ازغ ىل رعالانبالاعتغافرآلاةعساولا ||

 ءاقن "الا هل ا ءاقمء| ع ىلع ىف تاك تلامقذ د آس رف جف والا لاق ,مث ان [نعهنلأسف

 ةعساولاءاقاو ينخر اهامشن لاك لوا الا قرا تسلا طا قرعلاهاهامتثأ يمي

 ةقان فصي ىعا رلال اوقدرعغدشنأو غافر الا

 0 راسا طاَتموسلاب ةرهامنيط:الا قمم

 ةدارحلاهحوك لب د "هلي وطلاو ءإلا ٠ نست هقورع دملا ىهوءاقمت_ةنرضنلا لاق

 دارأن م مال_سلا هلع ىلع شي دسح فو علا نيب لي وط حورفلا نيبامد بع َّنمُأ سرفو

 يما قرَحو ءاقمةأسحاو قم ل-جرلاقيلاوطلا ىأءاسنلا نما« _يلعفدالوالاب5 رخاشملا

 ندحبو همَدلاك هعصأاو ىَعمنيئيشنبدعامن لكون فر طلان يب امل. .عبءاقمةزاغموءاجرآلادبعب

 5 سامع عا 9 "1 0 5

 قم نيهان وذي دم لو 5-3 010 وناعم ثم ىلو لاق عساوّقمأ

 ل ندم ىف اسوء ناك لحراذهوروحاس [| ةرامزلاو امهبدية ناديا ناعمذملا بلت لاق

 5 اهتتما همفانع لك ب زش ا و هتماوهمأ عرَضفام ليصفلا تشاو هبف لولغمدموهو هواي

 0200101010 همةىدئىفام عرج صتمااذا ىبصلا كلذكراك اكشماو

 8-5 تيساسم سس كس



 م30" قرفلا قل «_ ملال دن 51

 مو 9 2 هَ 2نم 7. 5 73 95 3

 هصلاخ اخي حت ءىفناكلا بْذج قدما طّشملا ودملاو ىلا طايسلا هيف تضماذا»

 هنمصاخامرعثلاو نطقلاو ناَكَلا نمٌمقاّماوَدقْشملاو هق ثنماو هَقّشمدقو هنقاّسم قرتو

 1 طنا تدخلا او نطقلا نمةعطقلا مما ماوقْسَلان اتق ف راطأم 0 7

 نولو هر سنو هلت دنءناكلاو مس إلا نم علت اماضاأ نمو ةظانملا َر هقاشمو

 لوصالا فو ةقْدماهتدحاو بايشلا ف ةالخأ ًوّدملاو نابعللان ع ةريخالا نيم ناش وقسم

 ةزجوى الىربنبادشنأ اوقلشم نو لايق بوثلا اههسنإ تلا

 حاشمأق لان روك الم ىلع 5 تاكو دقت را يف كد

 | سطو داقتعا وم 0000 وس بم

 و 2 0 والا اور ودجلاو هقددخا

 | تعالو عرسلا نامتشلتلا عنتم رتفلاقو سدمللا بالا ن 23 كلو

 : لاو ىلا( قاطم )هاكءديفامتذخنأ اذ هتقشماو لجرلادنىفامتْعّْسَتماكاذكوأ امش

 ةيورائرب نبادشن او ىلءالاراغلاو ناسللالتد 00

 6مم - 2- بف و ا

 .اقطعداتوملا تاثحاش * اقعد هعمداندراادا

 وو د 7 7

 نيد رحلاف ىسلاهب اطتسا دنع كلذ وت توصدل عمت ذ ىلعءال اراغلا,ناسالا قاصلا يل و

 8سمءع © 00 0

 ىطعت هيف نب مشل اةاَرعس #23 'معيطخ ناك فاق هيقاند 0 وع( نا

 د 0 01 الادعيمفلا ف ناسالا كد ركت هنا الَتلا ف لاقددقو هدا ىأ

 د
 دشنأ اوامهتمنوكد 00 اا

 تدصد : ءادؤّطلاو فار ءالا نيا ع نع تعد ةنمؤاقلا تقطعو * ع 5 ارز »

 <- ومر -

 ةقاعمتةعمد قو ةقيمعك ةقيعمرأب قمعلك د راوعلا ,(قعم) نلهعالف لخلا

 قمع ف ورعملاانا هنواوشاناقو قيعم عفو وعم او قمعلا ةدسعبلاجناواتقمأو اعدم

 قيعزابا لها ةغل لاقثار ارفلانع ناد تل جنن لاا ةركذد-:غ ئرهزالا حو
 منثم مدع 063م

 هد ورلاف قا واهعم قعمدةو عم نولوقي معو و

 امنأك

 : ثثمللا نشل وشم ندعو قوش بوثورجأ غيصوهو ةرغم اقم او لءلق ىأ داكن مةقاشم

 33و ا وهام لاماذ ” ل ل و سوو تبل دار عش ونريد

030102 7 

 ا

 0000 سميع جبع ماا ارنا جا يقام تحتج مج ونأا ب:



 1 قسم , فاقلا فرخ مملا لصق

 0 2 2 8 مز و «دمف 2-5 ح

 اهسعدق لبللا بعود * اةنشلا تامحانلا مقأ دقو

>>> 

 لا ب سلا ياك ا ها :لكرالا كش او

 قساعو هانااهتمع ناد |اههتَم وهيباطأ تاك اموالك ف لمالا تقَّحَس و اللقا شهم

 ىارلا لاق هواك ًافدوذاعاذا مهلا موقلا

 لِ اهرىدبالا تام 7 در لكفموالازالو

 اهمذ.ة أ سها ف صد :حارلا لاهو ْ

 اراوسلاالو ف قولا فرعتإل « اراّسُحلاوَنيدابلا قام

 ىنايعللا نع ىلا اذهىف قش ملح رز رمعلاا فيش قومي ق: 7 0 ومهبذاحت ىأ

 مقوم لكو نول 0 رمد لدا دشنأو
8 5-7 

 مل "لوو 50 12000 تاما أ قوشهتو قيشمسرذو

 قشملاوقدبل ىلا ف هيلع احدا قو ممل دللا :رلملق ماوَقلا ةنسحةقو تمي راجو

 و 0

 ايلا ثا فوصونلب : يود دست رتولاونيلي ىت-قشعريسسلاو لوط ودول ئشلا بدح :

 رشقناامبهذو دمارتولا ماو دمى تو قش رتوودتمل هيذحرتولا سموه قئر «<#هطيخ

 ظَع ديرلل و مدينأل واكد ممدش و راتوالا لق ادع ءرشلا لمتنا هيصعو هج نم ظ

 هابف قالى ح 1 6 ىدسقو ءلااه<_طااذع ونملا نمدخ وي بقعلا نا كل ذوهنم طقس لك

 ىبقعلا لاق هدوجأ بقعا قاّسمواهلك هطاق_سأن موذ هدقو هسءلقو بعل ٌقاّصالا ظ

 هتيفرخالو ريو هنم نوكدال ةيصعءاملعلا هلاو لاف بصءلاوهامناف امهاوسامونتملا فو نيقاسلا ٍ

 قّدلاو هسيفعرسألمقو ديا دا ىيشَمو ساطرقلا ف ىريا عب رسَقاّشملو

 عبي رسبلا فيقللا نعطلا قش 00 ةوةداكلاو لك الاون رضلاو نعطلا ىف ةعرسلا

 امشح دا ار ا ةمرلاوذ لاق لعفلاكل عفلاو
5 > 99 6 

 نيل ل ري وسور

 ا ه دو .

 .ه توم

 قع سلا 50 نام را

 ةبورلاق همس مهامنا ليقوهرسفو لو ىلارعالانبا نءاطوسني رمشع

 فصيح ارلا لاق وهلوق
 ساسالا5 :رايع لا ةأ سها

 ىاملا: الفن ازاحا نمو
 لاف مهيذا_هناسلي سانلا

 نيدابلا قشاَة أس اوحسوب
 همينص* مأ لا

 وهاذ_5كه هةنرح هلوق
 و ها هر رحو لصالاب



 ىدمالا لاهو فرصا هنقىازلا نال اذه ىلء ء.فةجالفءانغلاءارلاءٌنِيرملاوءارلا» قرع تببلا

 ى ةزصملاامأو تدبلا رز ل ناف هل وقاكلذى مضىد_علا ارانب سس ءوه خفلاءقزملا

 هوا هللاقد :هدلو تاكو :رتانزطو رت زالاوهخ لادا ركب

 ينأمادللا ضار رع قمل ناك * ماتا ٌصارغأ قران
: 

 قزمملاترصدقمويلاف * ةرمقرت لاَقفَوُمعَمَسااوناَقز رمل ااه 1 ا م89
 قمت ىف ٌتقرغ »* لالصلا عمتي رحال

 ب لا ةيبلج> |

 - و اه ل يل . .ء 8و

 ر*نعىور (( قدم 5 000 وىلاعتهلوقه:مو قد زةلاكردصماضنأ قزمملاو

 اا ل # ا 2 0 ا 7 75 3
 و آلاف ةقممقهادبو سانلانىلصةياوز فو ك1 واذ قالا ةناهمع هللا ىذر

 ارهش لاف برعف هّتْسَمةء_براغلا:اهلصأولاق قَد اهدحاو ماك الا لا وطنا ارفوناسادسع

 ٍِء ,ءهو
 00 هللا لوسرىلا ىدهأ امو رلا كل مناسن ان ءىكو رو ةقحو لس لاش

 2 «# وهو 2

 ثعف ناشد اميدن ديجلاز ظل ىف ”اكف 0 لصدّنال ودس و

 ظ هلوقو نيذكنلا لي وطورفا هدكفو* الا مضنى قالا كدخأ ىلا ايكيا ناهز دس للاب

 د
 وفل سةنال حايدلاوريرخا نم ا [منأ هنلشن نمل نم

 5 و اهفىلص و قتاس او سنارعلا س دلي ناك كز أ عنف هدمها ونا اسماه هجن واسد:سثوكال

 سمع جن اع د

 انسقلامقناسْلا حب وايف #2 قغاهقناسمتسلاذا رع

 0 (قش) ةمدساولةمب اف يمشب ا ىممال لاق كانك الي وطورتوع ار ءالانعا

 سامص ) سوعو هندي 3

 أ اذ ذااشمو فاك قد 7-0 رلاوشم دو متنا 'و اوقاف جت ةترفاحلا تاوذىفةةسشملا

 قلاب 2 ًارملا 0 لش 3 رونيذخقلاانطا.كاذك و امض ىحماتمل انكفما

 ديبعوت ا هنعهاكحدبز زك 1لوقاذهو يتلاويفك رخالا بصتهستيكرىدح اتناك اذا ثدالا

 شما فارعالاثتا لاو ى رثخالا هكر ىد حا تباصً اذارسسكلا:ل جرا ٌقشميز وأ

 | اهقرح ااهق وتلا اهقممو ان خناك اذادوثلان ءاهيسصي قارتسحااهتطابوقاسلار هاط

 ريطهنبنيسحلال اوقودق -1كلذ عمد نم مسالا

 و ه- 269 ,

 ١ سَ 2 0 درب هن ف لو #3 هشئاعدنع ص كرفت

 يي

 |. ةكرتانا ونال ءَقوَسْعَودْقَر 0 رهو اكسو ا

 دقت

 دقو



 الام هسضال مورد ص

 رو كا معلا نقر ءاغاك #3 رمل نقم تامعت ل

 للا 0 اعاعد هقصالى :رسسكىلاهياك ثيدح ىفو طاسوالا ارهَلاَوَرعس دواسر

 هقزملاو مهربادعطقو مهكلملاوز و مهقر م نارا قيرختلاَوي رقاق 2 5

 ا قو نزلا بو الا قسد بدلا ىلعةريسخالاقزمو قزم بونو بولا نمةسعطقلا |

 ٍْ عطقلا ى ورمل 3 فدك اولاقأك هببشنلا ىلءقز زم ناخسو ور زمبو لاقي 3

 توداكمالو لاك اعطت هامولا راصلاقيثمللا قر ةرماهنم ةعطقلاو قوزملا وكلا

 هدضرع قزمو هش ض علاق هوهعطق باحسلا قرم كلذكو ةد_> اولا ةعطقلا ةقزمنولوقب

 اهدئجاهنعَقرمرداكب ادة عب رساينوق سعب نعق انو لارسكيف امة ةقانومدرهك اكرم

 اهدلجن 'الاكازمتدممثسللا لاف .ةسعيرسق از.ةا وش ةقان بة قداز زو اه ن

 دشن أو اهتعرسنماهنعقزةنداكت

 امأؤَواَدَععاسنالا ن اودي »* اهىرتقازفتاك وشد
 مث رصصم

- 

 ا . ةمزااوذلاو ةفواعتامب ستاوع لول لا
 ارازوقات تك اودوَقلا اها قاّرمةيذاشلك ا 31

 نب ىعاعنبو 1 .ووذغلا ق هنت انىأ زاره _ةانوانالذ ترام زداونلا فو

 هنا ليقو هناصص؟ىلع اهم دل مون لك قرين اك هنا ل #.ةراصنالا دب نما كلولم نم كاملام
 ليقؤ هريغدح أ اممسلب نا فيو ام مفدوعي نأ هرثكي و ىشعلابام ورهف نيتك مون لكس داو ناك
 لاقوهمشؤ ودق رم ىأ ا ذافايوثم ون لكس دلي ناكهنال كذب ىمم

 .ءانمننل "ام يم اعدونأ #2 رح وو رايب 26 اان

 ١ رد طفت ٍَر 0 ورم لع 0 هملعف هم 7 "اطنارعنباثيد>ىفو 6

 ©9-م

 أك 9 اراك نش دقلا دمع نمرءاش بقل قزم لاوت نيس دلو رل 0 راو هقرد كرار

 يي

 50 ناسا يصؤسارل 1 ْ
 هر و

 ف 2 واقصلاداتعي نيعلا ىلع #3 هتخأنبا نا نامعنلا ْعلسْنَع ١

 وسو
 اذه قير لاناالا قزم فىازلارمدك ىف ىرهواالوق ىو ادهو لاق قغي فزع ىعمو



 (قلع) ٠ فاقلافرج « مملالصف 20

 قركوهر هش لاب ناب ند 3 لدم ءالعلا دعم عَ لاق هءتوصلا |

 ءامالاولخسلا هيشغتىذلا» الا نماضي  قرمملاو سا وهو ةللفسلا وءامالاءاّتْغنوك لاب قرم او

 وص 97نبب <

 ءأ :غلابق ع ىل ارعالا نبا كحو ىئغاذاشير قرد ق سعدقو قرمملا هاساسفل م لاشو

 ب نيمعو

 ف ءاسهتلاف اهيروءدمقردع 03 ةديصقىد همن ماعلكفأ ل و

 لفاسألا كمفتالَن كل اواهعءدف 15 01111110 ذك ن اف

 | لدم دانا ودام ميديا سباع 0 يا

 دي قي يس ا و ع ةقياملو

 ٠ وزغلااهلرت دف تابفوزغت تناكشأ سها نا ص او قر ورع ااًديو رلثملا ىقمواوقوهر وع

 وداع هج سهو -؟9

 شار ىه لفل لافو ىرب بالاكل رم ىتسوزخلااولهمأ ى أكرم وزغلادورتلاقف

 طقرالا جلا قام قراملا عججوةياكلا
09 : 

 همه و هس سوو سوء

 نيفحللا صوصلو نامج طوس ه» نيرصملا لهأ قارمن

 هو 8 2 مد جب

 حير نمر شتت وره قرني بنعلا بح قرمو ليلق ن مسهسيفىالل م للا قرم اة ة :1لافو

 ىهلوقيمهضعبو رفصعلا مص بيذهتلا فو رغصعلا بجي رملاوة فنى أن عءذهءريغوأ || هطبض اذكع يرملاو هلوق
 0 م دا ١ يره كف مضن لافاضلا

 مب وييسسلاعولاف رغصعلا بح قي رملا هد سن الاف ةسرعن تنل لوقيضءبوةضحتة برع لا يد < كاذكو
 ظ هن. هن وسسنال سانعلا وأ طظلغدقو ىمع وش سايعلا وألافب رعلا نع باطن اونأ هاك 1 0 3

 اأو هأ ل 0

 ان تشي نار 5 5 500 مضي طسقك اذه هل هطبض

 5 ْ لحجر ورف_صعلاب لوشن ا اا تم راض كح بيلا خ يسم تاور مدقتاملضقانموهف عفن

 حراش هدافأ ًاردىف هل

 سما

 2-0 ” ضص صوص 5 و 2 3 5 5

 لاف .هاقرح فثالااو سهو هسفح وعمال ىث لكى دفانلا علا قراملاورومالا فلاخدق ارم

 0 ا .- : 1 سوماقلا سايل
 قصه رت دش ده اقو فنالااف صددنع ناوصلاو فيفدلاب ىلارعالا نا هاور ادك باعت

 ةفااضب قرم اوةرحملا لو أثو درك ذاهل ة- دابق صرب نكست دقوءارلاو مبملا فب

 نطبلا لغسأ نم قرامفاقلاديدشتب و »قرا غلب تح ىلطادناثي د+سا فو عرزلا بيعت
 هةموو تى

 هقْز 3 ,؟ هقرهادوحخو نابشلا قش قرم (قرم) ءارلا فمدةندقوةدن ازذهمو هلدحاوالنألو

 سايص © هج 3

 حرامعلا لو هنو هقرخ قواه زع ف زغافةقنصوأق نم

 تامعع



 عاطل يلا ْز فاقلاف 0 1 610 دن
 00 ا سس سا ا

 تا سس م درر

 ةدص 59 <

 م اهرهش و ا ماق تضم رخآث يد >ىفو اه 20 ناأ

 ىقيباموهل قو فتتت املوأ ةقوضلاة قر راو هريسغوأ شسمه نم ةيقانت وول لا قرفاَو

 َباهالا تفس لوقت نتن اقل نيكل, غيداذادلج اوه ةوساذا معلا نمدلخلا

 م و ء

 تاق صه رص ناس : ]لاستدو ف دش ,نأهلناحى دلل قمأو هفوصنوطعملاد لكلا نع تذل

 001 رافوسساو علا

 9 سو

 ' قدر ودت اك اسلا نم بعل قلا ىلا ىد+ 71 [ق.قعلا تا أذ
- 

 سل » ّق --م

 َق ةرمخ رهناكسساءامذ ككل نكس مر 0

 رشبالا تيدا م قارطالا ناهس تاما او ىذ راو ١ فاد «لا ىف 07 ملا ىارعالا :نبالاق

 زكر لف راو لد زاهملا فون نمش هىلاَهق لأ عسبهلابوهنر ف قرص عبره ةوقؤم

 معلا تاق صن منن برعلا ل وا : نانمذئن هلال فنّ املوأ فوضلاه.ئعينوكينازود

 هءىعيدوكيدسقو ءاتلاعولا رذملا نمئنوكد واقر الااطا واذ هىلء قرات وكس

 للاب نعطلا قر ركلا كار ءالانباق قرم نأ لنا 2 أو ىتركستيل عز ةديىذلادلخلا

 ناهالاق رملا وةقوصك 1 ٠ يطع ا ا!فوصلاق ل تلمس 7 21 و

 اكارما قانا م باهالا تقرحوهفوصه سنع ط ماو نتن ىح كرتو غامدلا ىفَّنطعىذلا

 مديد وأ لافو لاما عبْشيام تاننلا نمةقارملاو رعستلانم طقسامةطارللاو ةَقاَرْخاَو

 قرا مسالاو ربك اندعياهلج اقسم ىهو تو هوندا تقصو ليلقلا فيعضلالكا

 ركرتو مدن لل قو وت الا تااخلا نم رخاك 1/1 رلا نم مسهسلا قو

 قرطع أك هنودعتب و هنوقرذيو هوز وح ىأةيمرلا نممهسلا قرأ نيدلا نمتوقرعحراوملا
 يراوللا نءيّنق راملالاتقبت رع مالسلا هيلع لعثيدح ىو همي رخو هيما موسلا

 ود نمي ورخلا قورملاو وهدد قوام جراولا تممسهسنمو نارطا مهنا كفرا ظ

 قّصئشلان مج وردا ةعرسقورملا هيمو نيدلا نما وقر نيذلاةقراملاو هلخدمرغ نم

 نتا ياك ليه طف كيم رلا ون هانلا دقني ن ا قورملا لبق هندبنمقسحَو هنبدنملج رلا

 تفرتيصاوممأن طن نمداولا ق نماو قرتشءاو قرا ة نع رسقارتمالاواهف وسير اسوا |

 قرملاو قرماو فردا صرب اطلا قىمو بهذاكو سم ضرالا ف قمو تجب رخاه رو نم ةماملا

 عفروع لبيقوهانغلا قبرها قا رمأ عج او لبتسلا افهتبارعالا نع ةفينح ىلأ ن عةربخالا

 (مشع فان برعلاتاسأ - ؟4)
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 :: اقعأو نثأ ١ ىح هرافظان هقونع فون ىوكي ىذا لوأ

م و هيسسفت ةمقن اك اهسدسا وه ودهملاةباع غلب ءوشلا 1
 آ 52 007 دو هن :دشستماا قحا

 ا قلع ىأر + اديد_ثق حملا ناو قحام موو هرحةد.ش ىف ىأ فصلا ق-امىفءاج لاقي وهقرحأ

 00 علا هقرك و ىث لك

 016 شلاراوتبزعاف #3 هَ ةيداعا ار رالان 11100

 وسو

 ظ قي ران نم ةذوش أمت ما 1 وونرملاف سل 4 رغ) تن تعدم هنيعت قع  (ق*)

 نيللاٌويذلا «(قذم مس ءاقدصو اه 0 فصلا (قسم) ناسصلا

 قدمو سنا ىلع ةريخالا هطاخس قدم 7 دموق ةوذع 000 دمك ءنبللا دمءابلابج ورمملا

 اضأ قدملاوه رمصلخيرلاذا دولا قدي تناقل وع قل امس مول م ةفلازسلا

 ظ اكروأبااعتلا بارق"اك اماضس .« .هلابعقسيواهدمهيرشب ٠ دشنأو

 يا بءك ثيدجفو.  طلطاوحب زملاقذ ا اهضتو اهقدمف مكل كرابشي دبا ىفو

 | ريغتلناكلا"ىدر وهو فينإلاةيسشاحياهييشقوذمملانللان ما برمشلاةقملا فينا الكا

 اقلك قديلعي وهصلخع دولا قدمو ةصااخل اد ضدولا ىفةقذاَملا 3ج زملا هباهدو اهنول

 58 لاك ادم اوهو صلختريغ اجلا قولوا ان لاني قذامموقاّدمو قدم لحجر و

 نلوقتاللى رخالااهلتلاقفقْدَماَب رعلا نمتأرماتلاقحزرببا« قالب: اوال 5

 | ١ قلد أو نابل ةعصن ىأن سلا ةسقْلَمْآنوكننابح لئلا هقاوون لا اقف قم

 نولديسش طق بتذلا تأ : اره عسا واح * لاف كلذإ |وةقذ 1 نولهمسئ هنو نال يذلا

 |ةقرع هب داو فورعممدتؤيكنا رم (ةم) يبئذلا نولي طولخما نيللاوهو مضل
 هم # و 99و ع.

 [هقرملاو

 0 ا ع ام ريطاذا معللادب ريق هِق رص نالذانمعطأ ل وقي برعلا ضءب تعوم

 عبو مدس يسع وعجم معا

 |: هلا اه عراك اثم اهقز اهقرم واكس ماهقرذ واه :رعردملا قصوعنم ضخ

 كيد ىفو ءامتراصفتد فاذا اًرَدَمَبرِدمو اهب ص ةضيملا تقصو فارعالا بالاك اذكو

 .٠ .للرييفوملا مونت دسنف ذأ ة بدلات عرش دقو اساقيج ايراسدتوكياهضنسلا نمدإ لع
 0 ادلب ساس م طز ينم اناعلا مضل ةقاَرملاو هذان اقيم قرم

 ؟ بلا كاذكو ىنانسلل لاك و ةقام كريعبل ل لقلا اللا نم هفتتتال ل.قانعرو ىنرتسمل نقد

 0 ا تايتل اهنا مانا ترها فد يلا هن ويس وق ىثلاو فلا سقم
 دلل

 نا
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 ١ 0 - ع2 و 6 تدع م ع 5 2 هع رص ع

 لاه قوم قيحمءىثو قصماوئشلا ندعو هعحالا ىمدالا ىلأوهقعأو هللا هقعدز والاف

 َْن درو أدي دح نمن انس هملع اشر اطصي ى :ركسملا لضفملا

 5- 0 هس وسح)و

 قبحتثرنوأ مابا + .اهيفءادرح ةدعص باق

 نعل

 قا نمو سامو هث-بهذفكاداذا قيحمن رقوهقح نم لعف وهودد# نق رمىأ قيل صأو

 قدا قمل نمو نلل !باهدو لسنلا عاطقتلا هشنالث ان الادلت الوروك دا! لبالادلت ناىنلنا

 هنش وسأل قع هتلطنأ يت لكو نسرغل قمل زال لكلا قه هدسنبا براقتملا لختلا
 2سم د

 انرلا هنتاوسع ىلاعت هللا لاه هصورط أ تعش هع لس يأ قتضادترل ا ْ

 سىهذي نقلا ىلارعالا نما هتكروه دعب هرسهذنفاب زلاهننا لصأتسس ىأ تاك دصلا ف ا

 قو ةعيدرهمفةغا هقحثأ و هتكرب بهذ ى أملنا هم ىرهودا ءيثهْنم ربال ىحهلك ءو كا

 ةوو- و 2 دامو

 صقذلا حما قدعم مم قعر هناق رخآثددح ىفو 7 ربل قسم ةهل سلا ةققنَم فلا عسبلا ثيدح

 ةلدلك مم2و2 ث5:ءهسو

 عا تر دفاع ةنقأ ركتو هلةنظم ىأ هنم ل عَمدقحكو هقسع مح دقو لاطدالاووهللاو

 قا اذار مئلازخت احل اوقاسحلاهديسس:با ثيددحلا قرركتدقو ملا يحتامئنمالالا

 رشا كاذدلك اناء ناكف يلب قاحنا ليقاجب قون لاعري لف لالهلا
 و بي

 5 همني حلار و 5 هيضعأ عاماذا حداد 2 ىرهزالادشناو

 نااضي قانا لاق دندن 200 عمعلظننال ا احتوى ىارعالا نبا لاكو

 قادتنا ونا نالث هريسلا3 ملامل ثالثا لان هوديشعالوةوذعو :رالقزيت لرمةلارستسا

 رولا رخآن م نيستلمل كاذ لهي قرب ,الفسمثلا عواطل بق علطيناوهؤ هقارتسحار مسا

 رهشلارخ .؟ىهىلا ثال_كلااهلعج نم مهنة قاحلا ىلايللا فةسببرعلا لهأفاتخا ىره 0

 بوت سوس + "نلءلاهلعح نم هوهنمو لأ ءالانءاو دسعو آب هذاذهىلاو زارسلااهيفو

 ىنثان رلاودرمملاو مثيهلاو أب هذهيلا و ليم نءاو مدالالوقادهو علطب رهقلان ال نب رشعو

 اًةنممن الغبن الف قو هقاكورمقلا قام لاقي ولاق ىدنعنيلوقلا مصأوهو ىرهزالا لاق

 2 تاهئاذا لرلاهام ىلا لج راارديرهشلا ند قاحنا م .ونثاك اذا ةيلهالا قبرعلا نا كلذو

 لوالا هير ناك لسنا اذا لسن قلطسرو روشلا كلذءاملا مقلازيالفةلامد» سيو هلع لزننف |

 لالسهلا اك وشل آوأ لاملا كمين آحعالاو رع واقي ا كلذ وعد: برعلا تناكو مب قدأ

 سدقنئذلا وجهي ىدسالاو رع ننةريس لاق كلذ نم توملا براق قحتاو لجرلا قو

 د



  نفاقلا فرح هع مملا لصق

 ديزوأدشنأ و ناتقامهتدننتو ٌنِقاوم هدعج

 اًسيضمالهك انّئقامو « اًشيمُعتق ذل نخل نمأ :

 ةزمهلا ترخأف علاوفهنز و وقاومهعجبلذكو لف نزوو يامل صالاخقاملاف نم ىلع ول اق

 نيعلا ئقامن واوقمف ةزم-هانوق_ةحاموقن أدب ز فأن ع يابت رارإبا وءانتسلقو

 هعج وُ لا نرسم و زم_هورغباشي ا قوموا اونأوق قيل ىنامعللا لاق و

 ق امان ميلقلا لعقامآو قو كاما رووا موس لاش وئيشلا لاق قامآ عج رام ّىناو اوم
 ىو و

 فومو ىف ةاموقامو قأمو قومو فاسو قوم بنقل ادهىلعةظفلة ريع مسايا

 ف وك[ اواه ريدا دسار :قينحلا اويل (قنت) قا ةوموق ومو قامو
 <دءه

 فدو امى نمت رافلااهلصأو برعم 0

 .ثراسان رفرل اف ثنو وم ىش

 ريطي نيحر دن نيج * لدحينبا قينصنم سس 0

 للتو و تايم عسجلا ارق لاه كرت قر 0 نساك مه مهاوقل ليتم ري ذقت

 قينيريغ سلا فو قنا عملا فمسهاوقا ةب ةيلصأ ةملكللا سفن نس اسرع

 ءامسالا ف نوكمالاذ_هو مسالالو اى ناندئاز تعمجالةدئازنونلاو ةد از تناكولاهخالو

 ايعاب و مسالاراص ف ورا سعت نمن رونلا تاعحوأ وةديزملالاعفالا ىلع تسل ىتلا تافصلاال و

 قيلكمبارتوأ ىايرلافبيذسهتلا ىراذا دقت مهلوقاناندئاز نونلاو ييملانالاق
 نيقناجاهبلكو اقينعتم تملا ىلع بصننا حالا ثيدحفو .اهوقتنكتو قيناج ا اوقتتيلاقيو
 هيمردنعنةنالادحأل اقف

 قيتعلا رمسمللا هدأ . قينقلا لهباكةراطخ 1

 قيدعملا لاقي 3 رتوأىاب راف بيدها (قمم) اهلعجبر وقيضتملادب رياكذلا نامل

 قئاوكدف و بهاذ حام وذكر ريلا باهذو ناضةنلاقحا )ا مدقتقو ري
 ماصدصو س8 0

 أ قدمو نءافهتنا هك لوقت ىرهزالا لاق ىتمدالااهانأو ةشاب أودت فما

 هب وراد شنو هتكرب ودربخ بشد

 ظ قاحنأالو نان 3 5 قالطألا ألا نبااالب

 لاق

: 
  1؛

/ 

3 
3 ١ 

ُ 
١ 

1 
1 

 ش

 ٠ ] نممسهنمو جرش د موحن اهلاعف أ, ىلعةير احلا ءاسعسالاالاالو أ ةغيرالا تانبب قتال تادادزلاو



 0 ا ا ا ل 3 نا ال ناي نيا اا وي عنا مما دا ع وا ل مسالا ل ا لا ا ل <
 راسك 71 3 5 ىلا 70
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 ثاكهنا لسو هملعةلتا ىلضدقتا وسر عىور و لاك شدقدلا ىلا نعداو راهمدقماهقأمو 0

 لهأو ىرهزلا لاه .اهرخ ومو نيسعلا مدّقم عنة سه هقأم لق ند و ةره هقؤم لشن ملكك

 انامل اةللاقن عدضلا ىلبىذلا ناوفنالا ليقذلا نيعلاف رس قالو قو وما نأ ىلعنوعمخ ةغللا

 اهلاكو فئالا ليامتاهفرط نيعلا قؤمىرهوملا ىفورعمرغ هدهشتسا ىذلا ثيدحلاو

 نيعلا ف وم غل نيعلا أَم ور انأو رانآلئماضي أقام وقامآعسمملاو نذالا ىلب ىذلا اهفرط

 ارعظت 6-50 اهكلاللاملا هر آى ديزامناو ةماكلا سفنن ميا نال ف سيو ىلعذو* و

 ىلع 3 ليال لعسم قل افاهل تخل اردان ماللار سسك ؛ ىل-:ةنال هيمو لب 7

 لعل عمي اههلاهدشت نر هراسصللا ١ اوعجو امال فو لم ا"املا لسا وعجاممهوتلا ||

 َى وأم مونيعلا قام ناف رحالان علا ركب لقطع :رالا تاو سبل تكسلا نيالا مهوتلا ||

 5 ار وف غلالهساكمالك اوام_رسعمسءارغلا لاك 0

 ديزامتاو هلوقد_دع ىربنءالافو طاغهانرت ذام لعل 1 .0نالوقلااذ_هرهاظولاف ى 036

 رز روت ودرع ف واول ةدان رك ق اللا ريسغل ةدثاز نيهلا قم فءايلا لاق قاملاللبلاهرخآىف ||

 قى ئ هعجب ف لع ب نيعلا قأمهيدشت ىلا ةجاحال وقار 5 و قار 3 لاعق ىلع ”اماهعج و

 و رع خمجس قر َّق 7 ء الل "نفقا متوكش و ةٌتمدقالمهوتلا ىلع 0000 ْش

 1 هالات روك نان كعدقو قال الل تسل أ مىفءاملا كلذ كق احلال تسلق قرع ءانلا 5و

 لاهو اهلبقام مامختاواهفرطةلءانواولا تلقت اوُدْرَع ل ضال اوقرع ءالزنعواونمالدي قام ظ

 نع ىرهؤطلا ءاكحامد_هباضي أى رب نا لاقو ريك ذتلا ىلعةمدلكلا تدشن اعادت ملك ىلءونأ

 ىلبالا ىوأمو نيعلا قامتاف رخالا نيسعلارسكب لغم سعب رالاتاوذىف سدلهناتدكسلا نا |

 قعئاجز زو نوكيف قم مهلوتاف الا مىملانوك تنث : ,ثدقهنال تكسلان با ند مهواذ- هلاك ١

 لانش ربنبا لاق و ىلعفانز و وادعي ى أَدعم نموإ_عج نيف ئدُعمق أَم رمل ْ

 ءانلافف قؤمامأ 1 اوىلع 3 آلاه ماللا وففاالا وةفاضالا 2 0 وقم و3 ومد واف ْ

 لأ ىف 5 55 ال اةوصن مك قاسحلالا واولاةداز 7 روق ةؤميإهأ ون ماب قاخحلالل هنق

 ْن نوكت نال < دقو وذو ةرتىف ةواولا تدم هز 6 قام اريغل هيفءاملا تديز : ىلعت#ز زوفنيسلا قأتلمأ و ْ

 ؟ه<

 نأآالا وق ةراكر وليفت قاضالا ف هنرون وكيفواولا,قاسحلالل نوكتف واولا نعةبلقتمهيفءاملا ْ

 لان لع فام و ى رينا لاف ىلع ىلأمالك رعشت اريك دستلا ىلعةملكلا تشامل ءا تبلقو اولا



 (قام) - تفاقلافرن « ملالسف
 اهرخؤما قو قومو اهتومو نيسملا قوم ةرشاعملاوقانالا» وهى برضي لم موهو قأت

 نروفو ساسيقلا لعق ام قاكاو قولا عمو قاماقأملاو واو ولا عجواهمدقهلدقو

 اهمدقملمقو اهرخؤماتامونيعلاي ,قومو قدقدل.طهتاهعجب بورشواهفيراصتو ةملكلا هذه

 ع ' امن اعمت و نارومهم قل و نافل نإ ل :ىذلانيسعلا فرح ىف مئيهلاو أ

 اهقارفدنعتمدتف 8 صلو م كزاف عاقل ىرتواة كو

 اهقآ امأ نش ردك 5 اهعمد كرت نيعلاف

 ّى :رب نيا دشنأ 0 0 اع ماناعمت : وقام وق ةوملا يناهز ههذل ارتب دقو

 كَ ماج عج وت بوم زر زو فل عمم لعق وملاعب و »+ عمدت ”هدلااهقاماىرت « ءاسنغلل

 ْ ريالا راك اهت امن 6 امئاكمانتالكنيعْلاام ناسطدنشنأو

 اهقرالا دمج لاقواهق امىارزس نءطنل حلاو ه رخالاقو
 ا 1 ورد هم 9 م 2 هم

 ريالا قرا امد 35 رخخ ىقو فمان نعاماك

 * ءسو

 هنت ىف ىليقعلا < نملاقإ و#* ف ةوطل لذح اني ا هو «هدرغمل ةرقعم لاق و

 سامو و هو

 ها ام ومءابيكلا وُكَسلَع « ايام ىف 0 ١

 ص011

 لاق هدو ةدلملا ئذاق لاثم ىلعنيعلا قاّماذهلاقيو هاهايقامٍبوَصباهتتأ كو ريد

 ع هرالا تان نة لعاف لك ف اأن ال ى :وكااريصنلاقانوف برقا هج قريظن اذهل س ءلوقأم

 ا |
 ا
 ]ا

1 
 ا

 ١ (نمناك املعشم باف ءأ ارفلا ةصاخقأمىف زمهلا حو زمسياللاع ومار روض او و عادل ثم

 - © ص 8101 1 م

 أنا نعال اردصمو أ ناكاسساح وةفمهيفلعفملاف تدضقوت نيايطن الا تاوذ

 3 34 |ناذسمخ كيم" لب الا كوم لافءنامهضعنن . ءقورولاق فرك اد _هترسك برعلانأف

 م 1 كوة

 سس قاما عجلا ونيعلاقمأق و ود و قأم هدغا نوف ةقأمىف ناقلاىنايعللا امهيلع ساق الثاردا

 7 ف ين 7 06

 0 م

7 

 يورغن علب قدس مالت ولاق اودنح واناؤت لقى م لالا ىفىعو

 ش دشتأو قا ميل جملا

 همظان كلسلااطخا ناجي 3 * اهقر مد نانق ألا قاشطصا ناك
- 

 رعاشا 9 ”وقألا شت ىش هوني عضم ناكهلأشي دلعاق و

 95و27 ةسدد»

 قاس كسبنا اومىف ع «ي هنأك اكتم لخلف

 ناعلا قؤنمش للا لاو قامت سن ماها صام « هدوم اسنخلا تااقو قام عجب
6 



 6 (قأم) © .ةفاقلافرخ + مملالصف

 عنسضن «ئن ىأ قايل ضرالا قامو هند ماعطلا يلو كلانئشلامو زاقاسسلالاو دلب هيلو ظ

 وهديزوأ هيفا ثايب ىيرية جر رلاةنيطلاةقيللاو هتموهو هيل ام كسل

 هس 0<

 هيئالو هذال ىأ أنالف هيّقال اوفر ور هل افاَصاذا تالي الف قاتنا دقو قارس قدك

 هيوبل ىأبوُثلا
 دعب ىضلاذ_ثأبامزومهم قأكاو دق ودقملاةقان( قأمإ) (ماةا

 دنءناسنالاذ خي قالا هيث كير تلاةقاكاو هلثمقاّتماو قئموهفافأمق أه ئماكملا
 ظمغلا هدد رملاب ةقآملا عاطقلاننائورو هردسص نموسعلة ب سّفنن“ جيشا وءاكبلا >

 ىدعملاةغبانلا لوقةزمهل ا نوكس فأل دهاشو بضغلاو
 : وو وو 2-88 مود و س هع

 بعشي امهلسر ندي ىم #* ةقامعوذرارم مصحو 7

 كن رمال زو ذفبضغلاةدش هلام عت

 لحرلا قلو ىتنأ ل بقاكلا دنع قاوفلا هبشاعن كذا 0 ارما تقم فايعللا لاكو

 لغد تاكا ؟لوقناك ةقأملاف لدا اماقأمأو تيحاو كي لدقو كب وطعن م كسداك

 نالف مدقودشا اذا انما يضل ئمصالا هيدملا شهج ؟ءاكيلانهيلا قاتم او ودب ةَكلاف

 تلاقو ءاكلاةدش ألا تيكسلاننا ةيسغلا لوطا هملا ىك آننلا هيسثوهو هم هيل انقاماَتانملع

 ةيورادشنا اوك اى نسب ماهداوٌنيو و ةارش طدأتعأ

 فانا واو لوم نتاع ماوعات 3
 دشن أو اهفارطأن مةضماغلا حاونلا "املا عجباو ضرالا ن نمقؤملا ثمللا

 كت امالاو ةمجللاو بضغلا ةذشوةشالا هكا غلاك اي "مآل ةسزانىلا ىضقتا *

 او لمن لادب تنال سدوأللا ضعبل بوه سيلعهللا ىلص لاب اَك ف رتل سلما

 تين اهانرلا 0 , ةةناويلت 0 0 قام نااواك انو قامالا

 ةيحلا و او قل لا 1 تاما و نكت 0 م صبح ظغلا

 نملعفأ وهو قام ًردصم قامالا نوكيا اذ_هنمدحو ًاوىرشزلا لاك اوعيطتواووعستنا

 ديز ولأ لامن هتتاني دف راشيتمالا رتولعلم_ءلاورفكلارامكادارملاو قبلا ىنهجقومل

 هج رق هرذمدقتدقو قف ”فيكنف قشمانأ أولت تت :الثملافو رفا 000 ماعطل اقم



 ١ كر ءاذيك ١ ان نب اننا
7 

 . علا ميل نما اوم ده همضتجبج وف اك تيأإ ئةو ناش "7 ١ . فينا نإ ميرنا

 (قيل) 1 ناقل قرت ٠ مالطا
 ميا ودلاةنقلٌةقيللا بيذهلاةاودلاٌقيل 5 ايناس رخالا واضي اعمل ممأوللق ا 292 يا

 اهدادمتداضأ اذا ةقلمىأ ةقوأمةاود ينارعالا نبا قىحوامتاعاهداوس نماهسسقو وف ومدحا|م

 تعس ىف ثِعون مهضع:لوةباكت دبل ىف تقول ممضعب لوق ىلعوهاماهنالواولاءاهقملنالا هو

 امو قا مهالكَق انا نقرا ايل ىلا قالو ةعسم ةعومماذه ىلعنولوقي

 اليا قوحىفتدذ امى كرب كلذ اميلعت لاقو ىقفا اوبأىأ ّى ءرهصب كاد قال

 ل

 هبح ًاوهيوصأىأ تالي ىلق قاتلا كلذ نموهو هلا بسن. نأ الهٌسدلى أن الغي مالا اذه

 : ةدا.منبا لاه هيىغتسا ِهٌقاَنْلا لاعبو

 ليدسةقانئمالويثي « ةصخمابتءسَْنلاَنوكتناالو

 تقمائا ٌييلّأودلا تلد و هيلقي قصات او ترظحام ى أت ئاعال اواهحوزددع3َُقآلامو

 قدلالمالا اذهلاقي و اهقوأ ا ةاودلا تدل جحارلا ىخو ىربنا لاق ىدعتيالو ىدعتب امها

 قملبال م أاذهلوق:برعلاو ىرهزالاك.قرليالل رقى اعبالءانعم ناك اذافكيوك بالى أك

 سلو هاتمو كلون ول سدلهنا هاسعم كي قدالل وقتو كب قسما « حكي ناله انعم

 ا لابعلا أ لوقو همدأ 0 ًااذا نوسلادب رثلا
 8م سص 9س

 بهلل 1 و رع 0 ًايشؤاب ل مصخ

 قيلبام نالفلاقيو يئس دحالى أى سحامىأى نقال ملاقي هما سح هعطقالا ايش لي ىأ
 ريب نبل مر لاك هوطالتساوهوقزلأ ىأ ممن اموال أوك ءامىأ هن اخس نم أمش

 ريو يب ت-هعوتب » هقال ا اكتوحالا تنك لهو

 1 قيل هتددحاو لسكلاءاود ل عجيدوسئنّقمللاو ىرئارارضنبةراخنت دملا اذه لا و

 1 هلو ,.امو ستعام ىأمه مزدمد كيو قولا رلعو فارق باب مهقيللاو يللا نوكيدقو

 لاك هيقصأب د الوهس ام ىأوه

 قالَ فك ولده ةسيكش ةذللالام تك الر
 امدلا فلاب 0 وو 3 تل قيلتام يلع 1

 ضرأ ىتكالأام دش :رلل ىمدالا لاقو كسعامىأ ادلب قا و كستعامىادلس 5 امنالفو

 لاقب زاهخ تئاماعأ ةرصنلا ىدقال املاك ىممالا آب دمنلافو 505000

 دل نييالوالام ري الو لاممدس ٌىيليالن الفرا ىارعالان با ٌتئامكأ ضرأب 20

 الو

2277011101 1 [ [1 1 



 اما قر 0 057 قوبل
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 لالهلاك ادت اهل هونت دوطلا

 ب هودولا لايم اجل ميدان ةتازموكتلا زاك قهلتلاو هيسوَصمِم هلا

 9 وو ه2 2 ةةه < هد

 ى 1 .رباثلاربسكم مسي 3 هب نا راهدعت ن دهةنشعأف
2 6 - 7 

 دوم

 ْىأ ةقوهأو هل .اوةدمرط جامو ىارعالا نبا ة هير 00 ًتقووهيفو قل راو
 2 و

 مرتو هءو ص وقل ندهن دلاعنيزت 2 وهتعسط امر راع ىدُمي 2 ةوهلتم وق ةوهل لبو وو رك ْ

 هنموهسنديامهضرعءاقنل مركلا عطوم ف ضسالاوهو قهألاَن 3 مهناىد_ذعو ىرشخ الاف 0

 وم ومع ه-

 روثلادرفملاو ضس الا اهريسكوءاهلا تعب وها ب قوادر غمد بويغلا ىرت رت * بعكدصت

 نم هيفؤغلا_.ملام لكةقوهللاو سلوأ لم نمهيفذخًامف غلابملاقوهمملاوههاهبسم ىشحولا |

 ىلا نس ناةقووألا ثوغل اوألاق هسفق وهل هقواكا قوهادتل وقتل ع ن وأمالك آ

 تيهكلال اق تمص هلع سالامءازهسلا 710 راارهظ: ناو هف الخ ىلع كا ةطادأيسش :رهظتناو |

 بلهملان بدي زبن دل جدع
 ل
 قيل العب سالب عع 9 اهوار دو مم رح

 قم <

 5 شاى 9 اناكنواعتست» نك كارو كيل مس ماتوا

 ولألاك ىلق ولامالا لكل اوتماصا | نبةدامعثيدجف و دب , زلاسمص «ماعط قولو ةئملهقوأو

 دب نلاوه ى كلا نبا لاو قاسكلاوءا ارفلالوةىف ةدبزلا هوة قولا مذوخ اموهد ع

 ا لا و ةقولأو ةقوأ ناتغل ه فو نوسسلا,لمقودي :رانسطرلا راو 2

 دوسأ مسي داع 1 فاو * هقول 1 او
 ه9 و9

 ملل اوهتش املاهلعت ةقولأن ماند نع هن كدبدح رخاالالاقو

 تح ماعطلان هلتياك أقر اونا عدار أى ذلاو بط رلابدب نلا ىهو ةقولع بولا 1

 ليز امل اى قجالا قوثألا وةديزلا ىو ةقوللا ن هد[ صو هتبل فد "لاك توكم

 هريسغو ماعط نم نيلئش لكقوللاوعابنالا قطان كب وم تانكوماول اًدولىوعأ

 دا ودو: أل اك ةفورعم ضر قاوأ وأ شىأاةاَوكتةذاملاقي و

 باها طبوأ ق ةاول نط 5 ٍباَكَلا ناوذعك ل لاطنمل

 ةبغاقلالىهو اي أىهو ةقالا اهقآل اواةكتاودلا قا ©

 ( رشع ىنا برعلا ناسل 5 فلا



 رطبا م أ هفضل 0

 1” لا ديس هنافيس#
 7 توا ويارب :

 !1(قهلإ + .١ لانفاقلا فرح »؟ماللا لصف
 ا 5

 طالغاوءا الا ىلع ةدشرذى أ ىفناكو قاسي قالقل مالك اريثكلا ّنآلأ ى رهزالا ةئدملا نم

 م9 دوم مم 9 فض

3. 

 ر ”اطقالقألاو ناعللا وةسسح و ًاةقلقل هناسلق 5 حجيرغلاهنددو نطيل اهمقق :وثاسألا هدام

 لاك مهل بلقوه ومع فةغلهطسو وهح مند رطااو 177 رطل كولا (قلإ) بارطشا و

 اهل ةنبع قاوم قيرطلا قلن عل ىاعالا * قمألا د صقنم قمه يراد *ةدور

 اهريسغو نيعلا مهضعبهيمعو ٌقكلاك  دصاخة طس هوتمفكلاناهيرضوهل.قواهباصفاهامراقد

 ةقوللا قد سدد رشف أدب ىذلاوغو قمأل عج َومللا فارعالا ناكها مطللا ىمالاو

 لاق دادضالا نموهوماحتو هتك هك هقلب يتلا يلو وكلا قملا واهروعاذا هئيِعَّيَل لاعب

 1 و ل نزول ًاهنتكا أمدعي هاه ىهقَدعام دعبهما لا ةقمهل اهداسم 5

 نب لولاك برسشلاو لك الاف ليام وبارشلاو ماعطلا نمريسبلا ٌقامألاو هتتك اك
 وة و نه ان

 قمل نم عاود ىندبالو 95 هارنمبتنحال قربك ىرح

 قو دهر

 26- س

 ىلذهلا لاه بيشلاو بوثلاوروثلا ففصو ةهومالو قير

 طشانلا قولا عما 3 هتامحتو ماعتلاالاو

 ديد_ثناك اذا قهآو قةأوهف ض- ااًميلو اشي هلو واد- ةوُكاَلو ةقهأىثأ الاو ضاسلا

 ذل !!فسي ىاطقلا لامني وقفل ثم ضاسلا

 قابلا ناصخلاةلك اشك اّمَهَل * هن ارويرطلاىلا نْمّئاذاو
- 

 3 0 30 2 2 -ح

 ذئاع ف أن ةصالاف ض- الارو لاق اهللاو قاهالاو

 ىناك

 0 لوسرت اذا كلب اها الار ىامرذ ىلال لاه هنا ثيدحلا ودب نتف. ىافالا لثموي

 أ 5 . 00 ا 5 هم ٌ
 : هبانفروك دوه »و ف فذخلاب ا ىوربو 000 ااا فاو لوفلا ل

 ٠ نبال ستي اور واقوي ة فطور صفر شافو نمت فو ناسللا ٌقُعللاَو

 | ةكرش ف تاوص اك كلذاكو قفاه ضو لاَ .اوتاسملا لك ًايقنعلا ليوط ىمحعأ
 رحوتو و ليوط ىمحي

 . .٠ 9 ه ع 26ه هوادعأ اه ا

 ١ برعلاءاسعذ ضءعن مالك وها هق-1نواوةب سقرب اسولمقع ىبةغلفهيثكء وشل ا!قءاديزو ||

د وعيال ورابط نامعو
ناقلة ذو ناكل تعان

 ئ | ظ ١ لا رانا فات اقالزا 

 : هلي ةيسرافلابوهو وثحناءامقلا رألاو ترص أت نضرالاامون عملت [ئشب ولام

ىذ ,سدل ىدلا ضمن الالءق ::ض-الاكد ركتلاءقهللا (قها) كولي رسب فلو
 د 1 

 1 ديدشا| ضم الا قا هللاو قولاو قولا ليقو اوس ءيف عم اودسحاولا سعالاربعتلا كلذكو



 10 املا 0 71 7 أ 3-9 5
 1 اال 0-00 6 1 ابار اقول كفك

 0 : يعل نال ب ا ا ا وو يس ع ا نايل ريكي ىددع نا 0 /

 57 (قعل) فاقلا فرح « ماللا لصف 2
 7 0 بيبببببببببطببل

 -2 و ىو ع 25 8 - ص ع َ

 ةءالملا قفاد_أ ماللارسكو قفللاو رازاىلاارازا قفلت نا ىلا حام اهتريسعوظع نمىأ

 عورسصو» 507 ءامر ع 2 ع 6 مه

 989 يم

 ناهعلثن د7 ىفرعش ه تقل ىأت ةفاتو اذكب تةفأت نارعالار داون ىو ناَْملامه ناقرتمال

 ىأَقداو الفقه لوة:باطبام كرديالىذلا قاَقللا ولا قاف موضعي هاو رلاكق افق افَص

 برضريطلا ىلعهلسربث ا ىببتشاف لجر ىدن ىلعناك اذارةدلا كلذ لعسفي وهكردي لذا هأ بلط

 اذاهمحان<برضيىذلا قامصلا كيدلاوٌَملد ةفدكردي لفري_طلا هقبس ف هلسرأا ذاف همحانج
 9 صدع دي ا نزولا 5 ند ا

 دق اود اممرمضهتمعقلو ةصاخ فكلا.برضلاوهو اًةلاهَقل اهنمعَت قل (ققا) قص |
 ومو 00 .٠ ب 5

 رفا هقلقللا ىارعالا نبا "هل طةسسم ةقيسض ضر لكقللاومتاحارب سانلا نويعنو:راضلا

 اًمكالو انس عدتال جاحلا ىلا كاملا د_رعب اك هنمو ةعفترملا ضرالاىآلاو سؤرلا قسما

 لاو ىشلاو ضرالا ف عدا | متغلا,قللا وناوي. رغلا فىو رهلاهاكجهةعرزالا

 يللا ةءفترملا ضرالا ّنللاَّقاو وس لك عرز هنا فسول نع ثددلا فو ضرالا نم ضدهاغلا

 قلقا ليجتر و هيمنولق مل لقت قاقلتو هكرسئشلانافاو دير أن ع ىنزافلااهاك |

 بارطضا ةدماَدلقلاو بارطضاوةكرح توصل ةدش اللاوو الملاوناكمىفرةيالّاح
 و هس © ع 85 هو <

 دشن أ وقاقاس ولقاق ةوهوءئثلا
 5 ةهسو 2

 كلم قي انالا هله هر يشل دال هينا
 توصلاةدس ةماعلا وهَتلَعاَاَذاء سل ا 00 و ىندعهتفلفاوءىثلاَت اقلك كدسع والاف '

 ترشأبا دود_ك1ناتاوصأ عقلا عي ةماقلالو عشت نكيولام هنعدللا وكرر ع تب دح هيمو |

 ةياخلا و حاصلادا راهن اكف ترثك اذاتأ وصالا هباكح امناك ةملخلاقلقللا لق ومده: دقو
 5 مدور م هضص

 دشن أو كارعالا ننانعةلول ولاودو تودلا عسطقتةقلقللا ل قو توملادذع
 و 0 2 م -_و سروتصه# ٠

 ىلاقل نواتأب مح نادوف #2 قءلان د ءايلسأ نركدنهادا
 2 ماس 2

 ه ا # مص

 زحارلا لاق ةماطاوتوصدلا قال ةللاو ةقلعلل |ليقو
 قاذو مم نانللاتيَت + قالقللاو حالجالارثكو « قادشالاببراماذاا 5 هس رم د ص 8 ه < هرم ترم 3 3 4 0

 ناك اذارظنلا كلذكو تش لو زافوأ ىلع قيطم الح هناسا ناسنالا لاعا ةقلالارعش لافو
 و تاع تا ع مس 3 2 -و-9 9 3

 #2 قاقلم فرطن اهالدو *« سقلاو سهالاقهناكع رن الدب دس ى أقل قامفرطوابثاداعن رس

 هم 8 20 ةم50 2 :ةه- ع

 دشن ا واهناساحيارخاو ايدكس كي رح تمادأ اذا قللت محلا اوءاك درتشد ال عسر سىأ

 اذكهارفملا ةقلقللا هلوق

 لديه شمام و لالا ىف

 ىف اذكو َةَقَقللا ةقاقالا

 ميك هاررو سوماقلا

 ادك ملا قللاو قلناو هلوق

 اذه َ اهئلاد رامع و لص الاب

 رسخلا قلنا ق قش ةدامىفو

 ىشلاوعدصلا فلاب قللاو

 هيفعم هتك ها



 1و ل ا ا دا د يح يل : لورد نر ورخام ال وو اا ناو يل  ةاااسصللاب

 ١ (قفل) 7 فاقلافرح «: ماللا لصف ا

 ريغصلا ع ٌرضلاو ةيئافلا بالا نشأ لاف ىرقلا دنعت فيكن سو هيلعدلا ىلصدتلا لوسر

 تنك ىلاٍب طاح ثيدح ىو ىدلا ىصلملاو ةفامضالاهقرعتق فيسلا اهبوصْب هناذار آف معضلا
 انج ىلرت_ثالاشو سل لنشاو ىلا ىفمقملا لح رااوهّىَململا شب رقفاقدلم أس عا

 لبقمننا لاق ملع ا

 . الجا 4 تا 37 تَعردقودالحلا موكلي وصلتو
 59 ممل مح

 | ديز, ترم كلوقك اهد_هباعاهلبقام قصات امالكاذ نوب وخلا اهاهضانلاقاضاالا ف رخو

 . [|| ةتعنهنوكت نأ نكعدقو هسفن هترشاننوك-:نأ نكعدةفادبزتكسمأتاقاذا ن>نالاق

 لك تقطلأو هترشا: كد تلعاد_ةف ديت تكسم؟ تاقاذاف هلةر شاص رع نم رصتلا نم
 نو 28 و :

 د ةقيضل اءاس ولا و وا هول هر كلردقلععلصتاموأ لردق

 ةرملا حلالا ع «ىنلا وعل (قعل )ب اهل اهل عاركنع ةشعداصلا ةففخم

 000 قي رمو اهل عرف ذا عباصأ ثالث لك يناكت يدم وقد ا وقعت قءلوقن ةدحاولا

 اذه ىلءدرطب ّقعلامدمللاو امها شعل هقعلدقو ماعطلار 1 انما ملعأم عطل تندم و عباصالا

 ماعطلا نم هسّدقَعَلْأد-ةلاققي قارعسسلا نع هقعلو هان هقعل أو هنمللقلائثلا هللا ب باد
 100 همه #8 س5»

 ملم ل-سعو ًاءاودنم قع ماعط لكل آ ال قو قيل اه مسا رغلاو اناَعلا همعليام

قعملاءذخأتاممسا مضلاقعللاو قعالكاةدح اود ّيملام
 ُ هت ماعطن مكمق ىف قيام قاعللا وُد

 32 00 فس دارت ظنت حجب هدا

 الأ اهف ناسنالا ةعرسٌة قولا عامتا ةقفلو قلما ةلدك:ةقعوةقعلة قعَو لجرو ةّقعألا لعوب

 هناك وهو تام ىأ هعبصا نال قع ولةعل |شولْسلاَق ةوعللا داقز 7 و ةفخ ىلع نمهيفدخأ

 1 ىأقأ قعولحر 8-2 ؛/لاملا اهل, زلاىفالا سدل عسب : رمرمت هك ضرالا لاقي و

 0 ْ وهو املأ أبوثلا تفل ( قذل داكلا ىشانملا معلا (قمعلإ) هلعانتاوهو صيرح

 3 ىرخالا ىلاامهادحا ماما اممم نتقشلا قل رامهطضتف ىرخ ىلا ةقشمضتنا

 ١ اتمادامن افلام هات اكو قام وَقاَع نق رامات اذاماَسنهَو مع ةقمفلتلا وام_عطاخل
- 

 1 2 الو اندوملل 52 :اليققيفلتلادعباتن أ ءاداقني_:موهضم

 لشن :ًوقذثلا ةعاجب قاغثلالبقو

0 

 ارازااملع قافللا دشنت 53 مهنمةيعانبزانو

 0ا0اا0ا060ا0ا0ا 7777-7 7 0-000

 | ةطادتال قلل



 ا ا يطا ل ا ا ا ا وع ا عاملا داو ل مب قدح ال ١ نهب " 2 رك رة 2 ل 0 ا ا ا ا ل / دل م ا 10 يح 9
 'ّ 1 1 نايا 11يآ 7 *تول ِ 9 0 را ل 5520 نيا 4

 ١ ن (ة فشل : 1 4

 56 (قضا) 22 ٠ فاقلا فرح « ماللالصق

 رولا ةئيهك ضرالارغصف ىرجبملاورّمُجو فارسأ لءاملال يام قولا ل هم نبالاكو

 فو زااق حرفلاعيئانتو اشي اقمق الت ليدل كو بات لو قيقا ء#عجبوافارسبأ ا ىرتىتح |

 رمل نيعللا لاق هرعق نه

 ان 2م

 قيقاللاءادتكردأ لهم 0 تعقواذام ”انمءافرساسكا

 ةهود و

 0 "اك هقرلاو قيسلو قزلو قلد و اهلا او ٌَوصاحت اهو ا كا امتاق1(قلإ)

 ىالاو هبنا< أل قو هقصلىأ قايد اود قزلا هود قتصالك هالو رضيت
 اع

 كة ناسيا 0 0 يب وهوا

 3 سمس و هس 0

 نتاع مما 239 قال نبت ار #23 قاتم نمش

 مي - -

 قا ازال كتر ءلاولاهاهاباهتعما2ىفىأ قاز زالا فك هعْصَسيَ ,رحو *4 سذهتلافو

 قولا هل لاقيو روطنموأل اق راس تح همزاير ملا اوديو الاوادم ١

 0 اوصةىفىذلا نيطلاق ولكن تلملب املا دعب تدذتةتبن َقيرللاو مكحملاب سدلا ءىشلاقرلملاو قوزللاو

 قال لعزل (قسا) طالخا ىأسانلا 00205 أو ضمرعلاك ءارمد> ىهوةراخس|

 ديور لوقهنمو قصآوريعبلا قسأل قد شطعلا نمينو ارةّثرلا فوزل

 9س هم . ههسصالعا 2 7 5 © يدل ص هو 39 سب حا

 03 ىوملا مولا ىف نءرك ١ اذا ىدح 5 هلو ىربنبالأف #3 ىسللاداضع "انما ةرويو 2#

 درر ضرالا ىو سكة كتر 237 قلَلا تراصلحنو ءّدي سوسو 2 هدعبو

 قالا باس او تنحلا,ةئرلا قوزلل عسل ىمسأمظلاوهنرعلا د دعّقَسلْلا ىرهزالا قوزالاكءاود

 و و ماء ع9 و م م - ساو سا 7 - 5

 نالؤوهقضلأو هريغ هندقسلا و هنقزتسا اودنوستل اوهيوضاوهبوساى صل ىهغل وسل هدصس نبأ

 عه ا

 هْعْل ىهوافوصلق صاب هيوصأ (قصا) ىنحيىأ قيصآو قيسو قلب و قلبو قصاو قيسل ١

 ا ع صا مش جس

 اهدوددحف ا ٍ ىو روت هل تمس قيتالا اي

 تو فيكن رعلا رضع ل لقو ته تاما جمان يعبر :ر«دنالف قص

 يا 0 3 رش راف يالا باتامتاوويل لاالا ْ

 هللاك مصاعب سدقنع 9 594 د رك ذاذهو اهرعاواهقاس ف سسلا قص ادار

 1 066 كه عنتاب

 لصالاءاذك رع ناف هلوق

 هأ ريس ناف ساسالا ىو

0 



 1 . 7 77--- 5 يا سميف إب نول 111 فر اج لذ جا ب دوا عشا يدش يي يلح اع نازي 0 ها ل 0١ تيا كر نين وقل
 نا 1 010 : مينو ا ايام ا 7 021111100 د ١ ه1 133م دعو 2 7 1 دقيت * 558 8 7-2 لإ

 00 7 ا نيقكر 5 فكل 5 مميز " | 92030006 1 3 5 4 .٠

 2 م اي ل بسلا , 0 دقو 0 ا ا

 00 1 1 ه4 ا 53 داشلا . || -

 0 1 ) ١ 00 د هال زرق حس دع ماللا لصق 1

 / م

2 [ . 
 | ١ 2مم

 وِ . - 5 * وز“ 3 8س 5 مد ع
 اس

 00 يل *: فاض داق عللاورهشلا ن1 ادقو

 اهبارتغعاو مورلاراصحنعو * اهباونأن عوى ةرصل نعلن
 م 0

 ؤ اهباَقعوأ توسملاءاول تع وه اهبارعأ نسم قدي ىو

ك قحاب نوكينأنوجيو ومارد ملا نوكينأز وجي ىرسعنالا لا
 1 ٠ مداخلا با

 ١" || ةنسعنالاق 5 لاا كاوا وة اراب قلتو سسعو اعود
 -و ص

 , ردع 99 ع 5

 || قالا هعجحو ء(وسلا 0 ىدعلا عرزلا ُقَ دا عجل اك عم اومق لبر سنده ا

 أ[ نرنو ىردبلا أسف ب 2000 بىدا ولان كلذ ودل ساولاو او الالف 95 نلاقي قاسكلا

 باج موقلا عر ْرنْأْقَدَللا ارعالاننالاكو اوعرزاذا اوقَلُمسالاقمفءاملاهنعّسّشن
 املي :

 1 ول ل_.جنم لطيالا وحال سرفىرهزالا ارش ىأاةوذ قلو قاحلآلا اوعرزدق لاقي ىداولا
1 
3 
 ا
: 
!/ 

! 

 ا

1 : 
 ْ 1 بعكدمصقىو.نركداذا لطابآلا

 1 227 و م ٍ

 ا .ء لل َضرالا نه تول داود تحال ىدوتا رسب لعيد

 ا ل عدلات تبلل نءئىرهزالا ا قَال ياو ةرعاشلاٌقحالا

 ا .ىبانأ "م1 ني وراعكم قو قدما لوم مهضعيبت عمن ىرهزالا لاك هما ريغب لصوملا

 لا هقلسا نعول دقف اخذي ىذلاه أ أدعي قسما لَم ملكنا ىضق لو هيلع هلل ىلص

 | ةيطاجلا صالداكنا تاو: ةعد ريشلا نام 211011 هىاطالا لاق ريثالا نبا

 ءذلا هةلَأَ .تازلاودمس اء ردو نه ادحا تعا دقن يبنوُين تاس تاكو مانام

 ,27م-9 و 03

 09 هقحلتسا مث هلم 1 و ديسلاتامناف.د ةردساك ش ارفذمالا نالدم اانا .وهيلع هللا ىلص

 : ' لالا ق ودلال نم فورم نق ذو والو ف الخ هلاريمىفو هيب قس مدعب

 زعم 2 و 9

 : راممشملا نماهأك اسصافرو 0 قحالو ىوعالا تاثب مهيف

 : ضرالاف يفرم (قنن) نايفسسى نب ةيواعل ناك سرق 0 اقحالو حامصلاىفو

 7 0” مات لسوهيلعدقلا بص ىبنلا عم اهقاو تاك الجرن ث يدا فوراجولك
 از لك 0 32

0 

 | قوهضعيلاقو صضرالا قوق ىهو قواه دحاوقيقاكتوهامنا ىمسالا لان اذ

 | قش عج قامْحُأو ناب عه ئدتان "الا ىريْنبا لاق قيقا لاا هلصأ اروبا
+ 

 ا قدا قدلاورعوبأ ىداولاَقوُكلا لقو َدحَو ضرالافّوَحلاَ ضرالا فشلا لنا
 و 5

ْ 

 000 ةوقائاخدحا اوضرالا فق :وقشلا يقاتل ص ىمدالا لاق و قالك اوف ةو1نهعج و ضرالا ىف

58 8 ِ 5 

 لاو
 سل



 5 كا للا 0 دورت تام ف كطؤلا 00 00 00 را ا ا يوما و ١ دذفاذإما ديا كيو دوف دكر 0 1 06 0 7 0 14 4 كزإ هنزن اذ 4 دك دي
 1 700 / 0 نكمل هيف لإ :

 ع َّق 3 موب 1

 ى (قل] ٠ .فاقلافرح « ماللال مذ
 ١ ون مح هجوما همم عنج: و تنت رس تا وع وست ب مسوس سن - 0252

 0 و نا لا ل للا
 محفلاماو القبل اوديو كادكو «ةلساوئذلا قلل كاردالا قاحالاوقوعللاوقعللا (3>)

 داودىلالهدهاش ىرب نا لاق هكردأىأ

 همس وص 5و

 برغلامهسس ولا 6 0# اطاسوهو قل

 ندم-متمو قالى هموم نيرفاكلاث اًذعناتونقلا ىف انا ب قطرد_هءقاعللاو

 ةياوزلا زيسئالاننالاق باوصاشي أ متفلاوىرهوجلا لاق ٌقَكسْنيرفاكلا كباذعنالوقي

 هل لاقيق لف ةغل حال نعم وهليقورافكلامهقللأ كي اذسع هءلزن زن نم ىأءاذا رياك

 رافكلا. قلم كب اذسعنا ئالوعسملا ىلءءاحلا تشي ىورب وهستعشاو هتعتت يدع شلل

 ناىمل-_.قو هللاءاشذاهانعملقن وحال كب هتلاءاشن اان اورودقلا5 رأي .زءاعدؤقو هنن دوناصب و

 هلوقكضي وهلا ىرتلا لعودلسقو نامالا ىلع ةافاوملا ىفدكب تومحال قدلاوة سطر

 و ثا ناوقنالوىلاعتهلوةكدأتلا ىلعو»لءقو نينمآهللااشنا مارملا دسم نات ىلاعت
 سدس همومرس9و

 اذكهان الف نالذّقلاوهلوقأ| ق>الت وقدم هل ءجام هالك هيه اوانالف تالف قلو هتلاءاشي نأالا اد ءكلذلعاف ىلا

 اقل امو الا 5 :
 هيمطق هلعلو ىل مالا دبل ًاواضعياهضعي َّىَل ىاءاَطل او باكرلا تمحالَتو اضعن ضع ارد مولا

 وهوه. دل اوهوأت الو طفل 2 9 سرع 9 0 - 3 0 م م << 4 . :

 رظتاوهدعبدي ىفريمضلا عج رم اًنيءَلءلعنالوَقلالافك « اناطملا تحال: دقو لوقأ
 9و ه/7

 هحصغم أ روحو يافع قدللاو ىرهز الاد وي أوهمضاو لوقلان ع كنا قدرا ا لوغلا لا

 ازرئاج ناك قل .ةففقْخ نا واك اذ عمجو هنع طّعامدب قله نمْغا ارغلا دعب باكبلاب

 هدقللالا شدي رتال وسلا ةعي رس قادلمو قل سوقو لوالا: وكن ىش كدرختلا, وصلا ىرهوتملا ةدس 0 و 0 8ة2-

 ةيكرلاه يسلق ابجوعتلبالا داكن الة لئلا ل ولت قادلمةقانو

 تاسلاوناوملان مديَقُشو أيس ٠ .: لكودللاو 35 ماا نان شرح رطبا

 بط رات رضخ [نوكد؛ ىنهنطبفحرتعم راق ةكط "رينا لختلا فوصل لءقو للا لجو

 فحامرطلا لاق دقوا ى م مركلاىف كلدوخ نوكد دقورطملا هطقس اغشلا كروب قف

 لاقفهةقو فابنمحي رخناك املي دعب تءلطأ ل2 فصد كدلك

 م ”وسو ا

 مارصلا نيحناحذا كأدق #3 ىذلا,ترعلدساام تدل نإ

 ىف علطناما «ل_كلانا كلذو هليحرا ع قهتعلط أ ذاهبتيعلا ماك اًضيرَغاملَط تقل أىأ

 ملل ١ و تءلط ًاامف ةداح راسع امن ا يو 20 دوكيالام قسما اح و آىفتح رخأ اذافعبرل ١

 ةقيتحو أ ءاكح قاَنسأعملباو قل ىهفةرثدع» ىد ةرك لك ول اوالادعي ىأب ىذلارُلا نماضدأ



 4 0000000 - 8 1 7 1١ نهج ره نو وا ب يا تفعل ازا يشهد ود تيس ل اا نا ا سل ه7 3+ فسر تكاإب نتراشا دنامي اونو

 : (قشل) . .فاقلافرح « ماللالصف 6
 يي يل و

 2و ع

 برعم مسوكلا
 ا

 أ هن اويل قبل ويلوذ دال اةيلرسكلا اوما قدرلاو فرتلا بلل (قبل ١ ( ماللالسنإ)

 أ يو الاقوال وسم موق وم تان رسوب
 | ةقيلاو وَةَع ملا 5 ا «* ري يا الاد

| 
: 

1 
' 

0 

]| 
 ا

0 

 ا 00 8 ا ع :قيفرلا قذاشاوهوّوللا يو الجر

 : 17 .هسامناةسقمللا كلذ نم و لاق ىنارعالا نبا لوقاذهولاق قالخ لا نيللا وللا قلل 1 ولأ

 ٠ ظ 1 1 ديور لاك لمعلا فيطللا قمف اراك وةلاوواهتوالح وا غيل ع

 ٠ أ برعلا ىرهتالا كب وكزيو ك ةفاون ىأكب ىمأَي حالا اذهو هب ُنلاوفِِنَعلا نبضي :

 || نمو كيسي تح كب نحال ءانعق قيل. اللات ن فك قس الو كي قلب الرهالا اذه لوقت

 ٠ 3 دوثلاهن قلل اًهيوهسداراك ؟اذا نؤلايديرُملا 3 :هسنمو كل ق فوت سنا هانعف ملال لاك

 ْ | عيتصف تيدا فو ةقبلمةديرث لاقي مسدلاءنالملادب براتلاديد لا ىكملادي رئلاوه قال ىأ

 ٍْ دشن | اود الأ نيافة اه لبقوا 0

 رن 4

 و 3 تق ىهشاذا 0

 || ةحدقلاب اوعي ىادسبع وألا اعد هيلع لم ىلا نا تود كلاىو

 !ديكاشاج تايانك امجد هرث لقو محلب نكت لاذا دب رثلا ٌتمثمللا
 أ ا ّقَشللا «(قئازب اد

 00 الاتي را لعزل وىدنلا الادب ردنبا 2 راانوكس عم ىدتلا

 ْ 56 اذارتاطلا قلل اب لكمأ اك رانا هذجا وتد. ىدكدض سانلاءبانشلاّوَن

 ش أ هوو نيطلا ن نمل ٌئْلاو اطلت نطلا وءاملا داوي قيلنيطلا ضامن ل اقنو شير

 : أنتن 'رسكلاَقْيلدق ىذلا دل اردصم ندا 0 ُُ دكر 15 ولالا هقدلَأَو قد وهال

 : أ لاق : وهريسغهلأو 00 اارئئشلا قئاىرهوجلاءاملان مةاحاتح لدن ىذلارئاطلاك 5

 : | ىرهزالا» اورولاق نيس رغلا فىور هلا هاكح ةيناع احول و هتد سف اذان 1

 أ دشنأود درج نب ىلع نع
 ل سد و هدو هو
 قئلانموقا دنع و دكا لم هان دعمك غبق



 60١  (قسك) فاقلا فرح فاكلاوفاقلا لصف

 هوم حسام

 راققدلب ىف ٌقاَكماعَ 5-5 ىلس بوند مهريدعن 1

 سد ص 2

 لاح ةعزوهلا فمهلاح ناكى أهان نعمو هماةمهسعلا فاضملا ماقأ او فاشل فذخ اردد

 ا«. راوس الا لمابلاجا ذنب زيني يقَتاىربباهبسنتيلااذهوةروعذمودقتوامت

 5ةس

 59 3 لا اوءاناهتمرثكس الواو نيبعلاونشعامنالو واهات لأ ا ىلع تدضق

 اهحرفعدصامسوسوةأر 3 قوق ىرشزالا ةيدنسلا ةجاحدلا ىهودافسسلا تدارأ ذاةرغرغلا

 بخ صان ىفاهقوق اوأر اهلهأ ءاشامناةّيئاأ تما

 ءايلا نمةلدبمةزمهلاو ةداهتنملا ليقو ةظيلغلا ضرالا رصقا ولاا و ةاَعسقلا لا (قيق)

 كلذكو حاد رسب قملمءالعفوهو قاوُقلا عملا فمهاوقهيلعُك ادب و واولا نم لدم اوالاءاملاو

 عجباو ف قاسقلاقيف ظذللا ىلع عمجي دق ةواردصمالا لاقلقلا لثم مالكلا فن وكمل هالة رب لا

 قانعذأ هنمّنكال 5 قا هلا ىلعْنيطعاذا لاق ايقو ءاقيق

 اهعجةاةيقلا ل.هثنبا لكامل ال قاب سيرف اوقمهضعب لاق ودن هريشلا|

 اهيفو ضرالا,ةب وسم ىف 1 رظ“ الااهت راح و5 ةراخل ارثكاظيلغ - .هاطظناكمودو ىف وهلا نم ءاقيق

 ةراخغاتدئامو اضن تس ةداكم الارث " ةراخل |اهيفٌثرْ ري تسد اورو

 لقنلاو رشلا تنشر جا مراجو اه رف ن 000 0000 ةرامجةروُثملا

 فذ ةاقيق يمس #4 قرقلا ىلعام- 1 ارعأب و « رعاش !الوقو

 « يقل ىلءافسلا فار 2و هل دز ر لوقو ىرهوحلا قايقاهعجبوُةقبقى هلءقواهفلأ

 ىل ارعالا نبا علطلاءاع اعوةياقبقلا و ةاسقيقلاو و ةَعق .ق عجب ىلعدج رج اهناك ةءاقيقعجديرب ريقيقلا

 ءارقلا امثدلاب طمحملا ل بنحلا و ةبقلااشي لاق وداقلل ا

 ضارب ةقرتل ىلا ةرشقلاف يقر اأو ضيبلان مضقلا تحت ىلا ةقتق رلاَد ةريقلا هش

 رجاشلا لورا هترخساوٌيغ عاقل ضينلا شاب دل دمنا

 ةضيدلا نعد يَ ةمش ةيوشلا» هسشيوقلا قش ةرغاجنمدلحلا وه

 فو را رئاسعمام_عهوجوو فاكلاو فاقلا تامه ثءللا لاق (فاكلا لسن

 رعاشلالاقب دادي قاتلا راصقلا قدم ني كلا ى ربنا اق )ث قلل ١

 راَصقاعْس دك اها رمصتخ 4 06 ا
 ص صلاح -

 ف د (قسك ( برعم ىبرأت وهوى د 9 ردو 0 تولاعلا لاقي (قيرك 0

 .-. محاسب ةييسم مسج 22-7

 ) رشع ىلا برعلاتاسأ - 57)

 ىىينعد ما هررحو



 0202 (قوق)  فاقلافرع + َفاقلالصك 6

 ىلا نيورش قالا اهيلا حاس اد_:ءلج لا هلسولاا او>ام حت نا ل.قاهدامت [ىفاهوكرح

 هناك ارانضالاوه ىذا نقلا ىانوسنمت وكي ثأالا تسنءوثىاىلا ىرداالوهذيتسنءالاق

 ةديعْنيةةلعلاك كالذإ قلقوذو هن تنثبالو ةكلس ف برطضد

 نولملا سشيكتلاو قلقلا نم 5 وأود راازاَو وح "يلا

 | م 9 ظ 3500 قلق والام .ولظنملا القتل نمبرضالاقيو سيدها
|[ 
 ا

 لقو لد هوطلاقاوقلاو زوم همربغ ىاقلاو قوقلا 6 وق) باسملا ةئيحص قاتلا

 ' لوطلاح ود الا قوثلاو قون قيقوىوقو قافليوطلالانتي م ”.لاوأ ةيكاعبكارم طيضاذكم قوقئاوهلوق

 مهم

 *ئء الو فاك شواطال « دشنأو شناطلا وحال اقاّعلا اوهلسنزحالو ق قوقالمر-أ «ب دشنأو ها لصالا

 . اادشنأو 0س للقوسلا ل ؛ وطءاملاريطن مزئاطقوَعلاو قل ليون قا ءاطواتلاو

 ا أ لب وطلاةقوق ا 1 .رفةدسعولأل < راطق ما * ق وايل نان نكد اك د

 1 دشن أو عاركنععلصالل'اهلانعقوُشلاو ةقاكو قا تلق تس ناو عاوقلا
 د ءو عك :ى ع

 اعل 17 تد>- [ةقوقدلواها د ةيعاضقتامسقلا نم

 0-5 دي دعا 8

 1 لا نييلدهل ا!ضعبلهمسزو رضقلاو ةمالا باي تيكسلان اناطخل آتيملااذهىرن ننال !

 ' ىهفدر ءثىىنااامأ و ظافلالاد ب او رنج بالا ةوثلا تيكسلا نبا لافو

 9 م

 ب درضاى هفاراهج ىلع * راع رساشف»و يهيم و دز

 0 ةقوقدإ ]واهل م د رع ىلع
 م و

 لدهن م مالغرعاشلاواهجو ز عماهأ ف | عمىوعع فوقو يعم ضر ضف> وهلا عم عع ىف قوقو هلوق

 | ىرئادشنأو هوسة لاس زل ىناغ:ديربهل تناك ذأ سمالجالا ان ةناودسأ أقوقع رعشلا فاكش هأ هر رحو ل صالاب كلذك
 0 ,ىريفصم

 ةه صه تدع

 لا 30 «دقىذلا ني رخال

 © ةهدضض تبيح

 ..هقسفدلا كا 5 اهتمىفدااَتي ار رول

 ته 1 ١ 4

 1 : رسهمق درا نبايقوفلا يان لاوغ ركام قوقوةعلصلا ميل ق وقم لجروةعلصلا ةقوقلاو

 لولا دالوالةعيبلادب ريدبق ا رشا ملجأ كي فأن نجح رلادمعشد د>قواق ا

 و هو
 1 (مناقوقودمملاةيالوا 2 1 ع نا اف مهعلاومو رلاةنس 1

 ءافلاو قاقلانى .وز 1 كرم ودق وك اريثاندلا بسنت هملاو مو زلال ولمن مك م

 ناك



 :١44 2 (قلق) .  ٌفاقلافرح وه فاقلالصف

 و-و2

 ىدسعي برعم ى ا هداك ى بعل يل ل مرمضنلا لاهو ةرصيمل اوهلافو فاكل اوفاقتلاب
 هدوثو

 مضت د قود رك رعغلا وهو ءامقىأض أ قطر طرق هملع ومالغلاءاحروصنمثد دحىف ((قطر ا

 ثتددح ىو م قّشابل و قرتلاك ريك رعملاءاه-الا ىفءاهلا نم فاستلا لا دءاوهؤاط

 لاك وسلا ٌتَدسعتلا( ققق قط ةريغدتوه قطب رقهيلع ىشحهيلارطنا ىف اكحراوللا ||

 ىفةفعاش«فاقلاهدنسنبا اهفمفتتو ةيئاثلا عفو ىلو الا فاقللا رسكبةققوهامنا موضعي

 مكشغين تمام اولاَمَف ريب زلا نب هللا دبع ىتعي نيشم و ريمأ عدا الأ هلل مقدهنأ رع نبا ثد دح

 ص ا ىرهزالال اق ةققدم أ هلل وهدد هثدح قود هعضي عتدت ىباا ةٌققامف رعت

 ل ةََق ىلءىبصل ا دعق مهل وقالادحاو ف رحاهمال واهتمعواه زاقدحاو ستحن مفرح ان الث

 . لور لاق ىو رهلااهاكح تق ىءىصلادعقهديسنبا لأ هترتنعا هيشفلل
- - 

 ىزاوهلالاهر عش لاق ةقَقف هدي عضوات القنا ثيدحلا ف سدهتلاها رشم فءضااوذودشلا

 عفرفهعدت قه حدف معد مقدما تلات ىلا ثدحلأ اذاولاكهثدحتوعو ىلا ىف
 ىاطالا ةيلهالا ناد رغلاهقَعلا ىل رعالانبا ءؤسئأ ارى عقو اذا ةَقَق ف نالف عقولاق ونونو

 اهالون ةسعب كاندار أ رعنبا نءاكف مالكل ابرد نا لبق هناسا ىلع لفطلاهددر مدع

 نم عرفاذا هب ه1توصي وأ ىصلا هبتوصن توصوهىرشخزلا لاهو هبريتعبال نمو ثادحالا
 نبا نعدادا ودار نيسح ى صلا نطي نم حيرتي ىذلا لاقل لبق 1 رذقىفعقواذا عّرذو أش

 ع 0 اال ىأ 10 2 6 ذوجانال اقف رب رلا سهلا دع كاخا تعبان اله هلل.ةنيح رع

 ثيدحلا ىو هرغ قلق أواقلَق تاءلاقي حاع الا ىلا( اإل ةقرف وعضو ةعامجن معدي

 اهدى :راصنل اًنيِداعل اك د“ اهننض :واقاقو دعت كلا

 قفاريطلاهجرخأو رعنبهتلادمعنعىو رهلاهحرخا لحرلا مازحْنيضولاو حاعزنالا ٌقكقلا

 تافرعنم ضافأ ل سوه لع هللا ىل_دهللا لوسرناه سان ع هللادبعنبولاسنع مهعملا

 ةلزكوو التقمو يلق وهناتأك ل4 اوقنمرعنءايروبشمثيدسملاو َكاذلوةيوهو

 ين ريغ ىلا

 ف ةالممال و مخ ع #2 ولا ة هم 0 لمحه ور

 وم ىج 9 0 نإ

 قلقلاو هكرح كل رم ها اقلك نا عل ل حاولا قالقمةأماو

 و .٠ صس سدو 2

 َىأ دوسغلاق فو.ساااوةلقأ ىلعت» د ىفوقاقفه_قاق أ دقودحاو ناكم قرقتسالث ا



 - ىنااتشي ايتن ام ا قديس تاو لتولي 5 نوب ايان ا و و ااا يري ينال 0 اللا نا يطا نو

 ىناذكهقرقلا لك هلوق
 ةطس شماهفو لالا
 ليخك ةياهنلان مدعي

 اهليخ هلوقب اهرسسفوقرتتا
 فص ىلا تام_صخاى ه

 بتم مأ ررحو

 ها ررخول الا ىفاذك

 (قبرق) 2 فاقلافرج * فاقلالصف 104
 يلع مهتما عااهوم همس عا و سو

 رطب د :اواسقتقيسدق * رس وذءاطمل !ق ةرقلا نمتسل
 - فاو كل ملاو

 ائد -|صقانلاوهو قرثأس رف عج قرذل |نمتسبل عاركهاورو بوعي هل_كثن أ اذكه

 رح - الالوقهّتياورىوي و نيكرولا

 ه2 و9 - هوو هم <

 ءاطبلا قرفلامتاَنَبتهرَك د تناكث يخ حي وع تائب تءلط

0 

 1 أ ءىدرلا لصالا هارب عج وهو انا ذح اووغي رتل فاذو طابا رفا نا

 [اذة تبا نمش رش سلا بعل قرقلاو بيذسهتا عار نع هب بعلب ىذلا قرقلاو

 8 | ىثان .اوم دوه ةرقلا ىوت.دا مهمالكنم وردسلا,بعااذاَو رق امد رقو رع وأ تنكح

 |[ | اطخضرالافن دوطذ4نامسصال بع ل و هيحاصائمدخاور مد « لف بعللا فان وئسا

 تاصلا ىلأن با لاق ميوقصمة:تايص-حنوذخأبو

 باصنلا اهب اقرقلا ل ع 35 0

 آ م

 3 قدماوبا همفب برت تلا برغملا ىأ باصنلا ميازو فص :2[نايسلا هداهم م وهلا هش

 ا مهاوي الف قرا نوردعلب مهارباع نأ هنا ر ,رهىأثدد_>ىقءاجىذلاق رقلا ىف كلر ا

 ! هطسو ىف عده طخهطسوىف عدم طخوشو زاخلا لهأ اهب بعلي ةبعل قاقلارسكم5ُ ةردلا لاق

 1 ريصيف طخ نيتي وا ز لكنييو ثااثلا طخ ىلا لوالا طخنا نمي واز لك نم طخ مث عده طخ

 16 رق رشعةعدرالاتعممولاق هن ةيبعلب؟ ىدوهقحءاو لاهو اطخنب , رشعوةعبرأ
 هو: ر وس هو

 ىعدالادشنأ 0 اقر ,ُلاو قيرقو قب ركو ,رث توناعأل لاق

 قبهمنماهل لد عبقري د قد ةرلادونعلرلاةقحال قعوملا نولك فرو نعش

 قفذألاءاتلاريغتر طق نم * قبر يتلا قواعد شام

2 1 

 0 ع نب "مسك نب رقصلاةدعبأم وعسقر نبااندسع و لاو ناد نيلاسلا رح رلا ىرب نيا لاق

 | ع لاك ىيبرلا
 م

0 

| 

 ا
0 

 1 ى قوح أنصت لكك 001 َّق ةرمشمن ءايماوطتلب ف أدق

 011 نونلارسكب الا ىلعو ىورو 5 قّمسْنلاكاقسا مقاسّتن أله « عسقرْنبااهلوقدعبو
 . داملا وهئذلا فاضملا فذ. ءاعلاءامربسغتب رمثام ىن_عملوةباصملا ىهو توك عجوهلاقو

 0 ا
 1 د الديد شلاربسلا قفدالاءاملاد ربنا ىدنعتدبلا نم هرهاظلاو لاق ب ا باحسلان ال

 7م

 0 | قل دعو أورو عل فصوي نأ عصبالا ذهول قرع ىذلا باصسل ودول



 047  (قفرق) فاقلا فرخ * فاقلاوءاغلا لصف

 د” و ب مصرس 2 3 ى8- < ١

 قول بكر ىطانمنتب * قوفلات اذ ءاوحلا رع
 و و - ه-

 رعش ف صي خاهشلا لاك ومطملا تو نلا لقوُنابلا كاملا هميشتلا ىلع همس محرلا ٌقوذو

 1 انها
 س و سو مر ه7 هو - 1- 95 هوه < 3

 قافلان نحسمدقدواسآلا لثم . الدسم تدنلا ثدث أكد رث ٌبماق
 4 . . 9 .٠ 0 2 1 1 هدف 0 ٍِ .

- 

 ىل-ة#خامثشلا تس و ىلع نع طشملا اضن قافلاو ةعساولا ضرالا ىهةىهلاقو ءارصدلا
 م هور م -

 « قافذوعكن فامض'الاىرت «. د_كنأواماعطةءوامملا نقلا ٌقانلا سيذهتلا. كلذاا

 لاط ٌقئافلا لاطاذاف:سأرلا فقنعلا لوم قئاغلاوءاملاو مالا قمم قلم عاش آلا
 هتلالوسر قاس اف دعس نبل هس تي دحىفو ىنععقافأو هركس نمو هضم نمقافتساو قنعلا

 ةقافاثيد لا قودلوق || هنعلغشدقناك امىلا عجراذا َقاثأ نملاعفتساهقاغتسالا ىبصل ني[ لاف لسوهيلعهتنا ىلصأ

 لصالا ىناذكهجلا ضيرملا | هيلع ىبومئيدحىفو غانلاوهملعىدغماونونحلاو ضر رملاةقافا ثيدحلا قوه سفن ىلاداعو

 داعو ةيديشا# او ةفلاشسمملا رب تعم دمي داع قضينا( قيف) هَسشَعْنم ماك ىأ ىل قاف ىردأ الذمالسل ا
 ضد رملاةقافاهنموهسفنىلا : 1 ل 0 3

 لصالا ةرامعىف لعل لمأتتف رمسكلاب هقيعلاةريقبلا ةيبقرفعيو ربو عر زمأثي د-ىفناكملا اذهىفريثالا نبا ىورو قوش ىف

 ىيععم هأ هررخو اطّقس عم واهلمقامةرسكل تداقتناو اوءالا لص و نيتبلا نيب عرضا ىف عمتجي ىذلا نيللا مسا

 قاوذأ قف ىلع

 قرات لاسقي ىوتسلا ناكملا ءارلارسكس,ُىرَملا .(قرفإ» (فاقلالفإلا
 2 رسلان الب اصيل

 قرولانيطاعتيءاسن ىدبأ «. قرَعلا عاَقلابن هيدي ناك
 2و -ٍ 2 ا

 رارملا لاق فاققثلا كب قرقلا اضي ا هيفلاقي وىرب نما لاق

 سيرالاداعباهعفادماعرق *« مهني تو ماوقألحأو
 قرفه سام ير سوق فوز كركو ف داو ديدبلا هي :راحال بيطلا عال ٌقَرَعلاَو ٌقرَعلاو

 ادع يموامارهاولن « اهنا ىهربلصنمتديرت دشتأوردصملا مسس وهسه هو ه6 ياام ل

700 
 ةعايلب | قرع هيلا ننلاتومرقو قرت نيود لغ قوي ودخل ديبش تا رع[
 نبالاقو .نيترضنمن اون اكرةااوءاسنلا نم قرقو سان امرت اع لاشي ارق أ هسعجسو

 ٠ ايرففصي ىبعسلا نكد لاكلصالاىرقلاو لصالا ىأق رقلا ميئلوهلاقي تدكسلا



 00 تا و يي ا نت تدنن نيا ل حلا ارم 220:77 لا 0 لا 15 5-0 ف ل" 7 )-*
 03 0 306 . ١

 : (قوف) 4 فاقلا فرح »+« ءافلال دف 210

 ْغ لضفلاو مالسالا قات مم ريخفنأ لون هنعهلئا 97 الثمهللا دمعمهإعفسقوف قوف ود

 ش نابت بلت فام مرا دفا لاق نوما وق هو عملا واضنأ 4 ةوُهلاوه 3 وأ عجلا وتشاسلاو

 لد طق مقار أ اها 7 و

 ل البقول الد 2 ودل راند تيمكلالافو

 ٠ | لاس رووا رتل وطيالا بتل مل ءأوومي س 0

 !ٍ همت ة1داوسا ٌقوفانشت ددرل-هلا فو قون زرار ا!ىقدغل

وأ هل سخاذالصان هم نالف عجرو
اطا الباطل برشب هلكت وبان

 : عجرب

 همت اننا د ومان س دأ 0-0 .رىأهللصأتالو ةوشلارمس يول ل 2

 قو ىردتفمك قرروا دما در لعل دسحقو 20+ دملاوهسل اوهو لسا قود

 ُةلاحلاقي و ف وهلا روسكملام لا :وكالا و لإ منال قولا كش موس دكأ لما

 ٍ ا 01 ؟ةقوقرشكت ا و 0 ةوذلثمن اك هوفاهنم نس لكل ناك اذاءاو

 || امهالكديتقكوأو هقفوأو مهسلا ُتْدفأ ًاواكوفهتلعاشد وذ هوو هوت درك ه قوش نأ
 ْ مهلا تقف تلقديىرتازتولا ىف هئمضو نافسذهتلا ف و هير 3 لولا ف ةمعبسشمو باققللا ىلع

 ظ نمؤهو كوت الاغمالو لسقوءاما اههسلاٌتقفوأو مه فلات ىمصالا لاك 1
 ظ ماهسنلا قولا ا ارعالاْنا اهاوفأاهلل_عحواهضرفاذا ا وَُترل_ثقوُكىفتالارداونلا
 سيرلاوبا لاك ةرسك اذا قوه ولا ٌقافو لوصتلا تاطقاسسلا

 | رداحن أع بص نم ىوشلا نيمأ 1 اهدرتلام سلا ق 6

 لا لضفملا فد كثاءارفلالاق لئاصفلا لعاق لا و ظملغرداح ل اومام لا ىوةلانيمأ

 ةلاطخل مخفر دكا * هقوفدوهامهسلاندحو نكلو قدزر شلات

 نانشوةنشلاق مثيهلاوألاكةقوف 000 رينيذلاءالؤهو ادا لانو لضاملا هند شنا اذكهلافو

 نم مهعمام عيم عة سمرنوعة#ا موقلا ىربنأوهو اذ تاو او وةاتسمرلاشو ناو َنَدو
 اهون ش ىلع لبقأى أكانت قوُذ لعق لوقت برعلاو ةيمراذهو ةممزا هى ربعي ماهسلا

 دشنأو قوف تاركا هالعأرك ذل ورشا كينعي

 قيرطلا مصَوْن رم ا قوملاليوطلا عشنا اهيأا

 فزتد



 يسن د كد ميو حل جلوي ا ليوا ند وع وااو 000

 146 (قوف) فاقلا فرح *« ءافاألصف

 ىلع أمم ت ف -_ مع ىف اسد علت افتخر عملا هنقان وو هليجملا فوج لاقي عضوم

 هم 0 دزالا غلب تاس اهتشهنفةماس قاس

 هقالعلا لام ا ع ع ول هلا ني
ّ- 

 9 ءور 9 مر 2

 هقانل اهل اقدح تاج #* 5000 ىرأال

 هكا رد نكن تولارذحم بامر ِس 1

 716 ب 9

 ا ةأرجودجدعب 0 5ريال

 سو فملد م 8-

 ةَقاعلاةلا تح وأ ماسحات رقم تدطاسعت و

 لاخلا م وم نا فدي ا 2 نوتة[ تامللاهبلع ل

 ب واطملا ةدانزلا ىط عيالي ًاهطعب الفاهق لس نما نزلا ناك فرك« ىأ ثيدح وال ءلقاللق

 هئمترهظا ذاوان اخ ناكب حاولا قوفامبلطاذا هنال ال_صأ ةاكزلا نمش همطعنال لبقو
 رك -و

 ىلعشيد_-ففوقوذو قاوفأ عمو رولا عضومم مدل نمٌقوُهلاو هسةعاطتطقسة ناسخ

 اطد مهراك أ ىأاووُفم هالعأو انوص ميضنخ تكتمل شرطيا لا

 انعم-ادوع_مناثيدح ىو هنمرتولا عضوممهسلا قون مراعتد_بضوهو نيدلان مامدصنو

 قا 3 ًوانريخدارأقوقاذا سمان العأاتماوك وفا انربخن ع لأن لو نافعان أف

 2و ١

 لد ءَدهَو انك, ماقرحوّرولا عقب ثد جوي ميبأأ س ان متل للا ةفقباسل اني ١

 9 هدم

 كي أونَتقوملانيترلا ىمست

 عجمي طيسسأرلا لالخ 7 هنمْومل اوٌلصتلا 06

 ةبورلدشت أقول و قول وسلا كسر ىدحافراسكن اوألممقوُهلا فذاك اذاو

 سعر لك 600 هيوم

 ةقوف عجافوفناىلا موضع بهذوةقوُنو ناو عجلاو #2 قولا بوقت هيلمعنمرمسك ا

 و م5 هس و

 لاهو قوق عجبا ذهلاقو اشي ؟ةيزوتس د ثنأو كاونأو قوقل هقودلاقي ف سوو الافو

 قع رلا صدت ناسنالا لاقي و ءامطخلا امد الا ةقوُقلا نار ءالانا ىاقلا ىلءاّمو دوق
 ه وو 3 مم

 ا صاخا:«ةجاد#تامصأ أن اهل اوقىفدوعسم نس هللا درع د>ىفو اداوف قوف» قاقدردسم

 رولا عضوموهو قوه ىذلاممسلا نعي قوُفاذاوق ىدصالا لاق قوفاذانربخ نعلن ا

 نكي /تناومهس هللاقب دقدتال اًمهسانربخ لقي لو قوذاذانريخلافاسناو وهلا ذصخاذهلف

 موسذئنيسو هول مك رول ضأذا ىلا سلوم منو هفدلج مكش الو موت لسأ ١



 ناهز كن رج ندور زياد صوم يا ا نتي ايا اي ناي ب

 (قوف) فاقلا نع « ءافلالصق ١4

 70 د

 قدفلاتد امد طا * هل كَ كاهصلكب 9 ةقشح وأ

 ع ' 0 د .٠ 0 ١
 3 نسملاوبلانئ مة دحاولاولاك بالادب اهيلاهيل عجري ىلا لبالا نانو فار سف

 ةقانعجاماىدنع ىذلاو ىد راعمو قواه ىلع غمصإاما كلذ نال فم عمجي تسلف قيفلا

 ع م 3 2 00 لي
 هلوقو سدقأ وهو قيفلا ىو ربوواولا لع _هذللالاةثتساءابو اولا نملدباف قوفدل د اوئووذد

 مضلاو تفلابأر يق اوونماهل امءارفلا لأعرف نم انعملاتف بلعُت هرسفق اوونم اهلامىلاعت

 اهمدمّجْلا تعضترااذا عاضرلا ىفققافالا نماهلصأ و ةرظتالو ةقافاالو ة-تارئم اهلامىأ

 - أ لامفلا لو هيلعهللا لص ىنلان ءىوروّا وتلا ةقافالا كات فنبللا ندأسش لزنت ىد>اهتكرتم

 ىمعتقاناق اوف لوقي ض عبو ةقانو اوف ىدن« ماع أم برعلا لوقتوةقان ا راينا سدر ةداس

 اذادوتعمنار كسوأ لع يذغم لئراق ] وو ةقاقا مشي قال |وةتهيلع ىدفملاةَ ةافاك ةقافالا
 سم مح -

 ب

 ءاسنخ تاق ق 0 اوقافأ ادق ل. قهنع كلدىل ا

 قيطلن او تقطن اردو #4 فتش كءومدنم 1 دره

 أ ضي زيرما ةقافإىلاايببهذةارالو قفا نماهلامدارأ فلا قاوقن مارق نم ةدل_سعولأ لاق

 نماهل مةدانقلاك راطا نماهلام دب 5 ريزيةيلكا نب امودوةقاذا!قا و تاي مو
 هدب ”ةن<

 4 ! ْ َنيواف أ دعباوجرتو ئمدهدأنش هيرشي روف را م عوج نمذداوف

 ١ |ةقيفوبلعت» اور هللا ن رعاه كارت كوف ل قو للا اةماع دنا مدعم لمالا نم

 أ لرواضاذانا ولالا حالات قالتسلاو ةقافا ليلعلا قا أو اهلا ى | مذلا

 و 2و ا

 00 عالا نأ ع نع مونلاريثكق مرفت م

 ديلا قوقاف لاشالو رقتفاىأ لجرلا قاتفاوقافوذ قاسم هنا ةقانثلا ن ملاق .اهل لعفالو

 أ 0 امأآ ىف خاجزلا ىو رواتحلا قاَتدماو رقفلا وةجاملاةقافلا قا تدب له اوناك

 000 0 10 يالا بةماسجرخلا ةدسعىل

 همس ع سم -و

 ناز راك 0 #١

 "م

 ٍ |جتااظردنعتاو وهارشفد 3 لل 0 ا 6

 3 لا " 0 0



 00 2 ل و
 3 ا 71 ناو نأ يع اا خول 0 0 00010000 ا 2

5 1 : 7 

 1 ع فاقلا فرس ع ءاناالصف
 ههووحح»

 «ه سو

 ١ ةردق اومن نم عقجاانلكو ةسقيفوأك را تاندقوقاوث عجتوُ او ةقوف نأ حبتان

 لمث نبا اههلح نيسحءاجاذا ان اوفو قافا ىيشتةقانلا تقاغأ لإ رعالا نب لاول اها 1

 ةردلاةقافاةودك نيديز لاو قسفتو عج 0 : روع ا رينا قناة قال ا

 قت_سنال هلوقهسنمو تقولا لبقاهملتالىأَ ةقانلا قتلا لاقباهياهذاه .رارغواهعوجرأ||

 فارعالا نب اامتادهرشتامنااتقوديرمشل لهحتال هانعملمقو تقولا ىف رمشنالى أت ارشلا نه

 بصخ اا ذا نامل قاف لاقي كل و ألوكص امنمال_افال_يلقذ سوي ىذلا قوم ْ

 ظ ىشعالا لاف بدح دعي

 اونا َقاقْ ذا ىتءوّسلا نامزى مهلا َننسملا

 مهيمربل هَمْهسُنامرلا قاف ذادي رب ريصذ لاك لبالارحخ نم اوقاف بصخلاب نام رلاَقاقْأ اذا لوشن

 عتجا امو واف الاوةرمد._ءلةساه طاع : اد واثأ اولد الازد ::مهماهس هلاوقافأ طعقلا ظ

 ٍ تدمكلال اه ةعاسدعبةعاسر ف هربا نأ

 ارا“ رغهيلعفاطنلا لات 2 .رافأ خت م 0

 نعاقوناو 0ك اراد لا [|طن ذنمجح :ورشاسلا وافأ جنىأ

 رك اذتدقوىرعشالا ىنوم أ ث يد_-ىفد بعون ألام ٌقيوافأ ىلءاكا وذأاو رسك م قاوفأ

 نكلا هع ارقأالل اوقي حوُمللا قوه هكون افان امى سومو: لاق نآ (رقلاًةءارقذا عمود

 عانس را ما املاكلذوةقانل !قاوفنز ىدشمراهنلاو للا ءان ؟ىفءىثدعب امش هنمأرقأ

 « ةقفلكنماملا عسا ىَصْذأَف « د ثنأوةقيف داتاوف وقت تءاقدنملاتيبلطت لا

 ىشعالا لاقاهلبقامةرسكلا واولات راض نيةيلخلا ندد عم ىذلا نلللا مسا رسكلاةقيفلا و

 اعّضرول سلاش عضرتل تءاج 5 تتح اهعرض ةقيفاذا ىتح ةرقي فصل

 ىلوا سلا مامع نبا لاقى مانا رابشاو ريشلئما ب ًاوقيفاهعجو

 له اهازديامىتحقيو راخا « اهنوعّضر 17 وايئدلاانلاوم

 ميشو ةعبش لثم نوكيفد ه3 اود ىلع قمف ذ عمت م قف ىلع ةقيف عم ناز ازوح دقو ى ربنا لاق

 000 رعاشاا لوقؤ اوف دهاشو عابشأو

 انا وأن رمل نبوكت تسي ى. اهركا ين هناي دات
 وو 5<

 هقيسف | ًاهلوقوكلدك نيالا برشاذا ليصغللا قواك اوقع ةنلل اهسسفسك ؟ليصفلا ٌتقوُفو

 (رشع فان برعلا ناسا - ؟0)
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 دشن او تام ىآهقوفىلان الف

 .اهتوقفاملعجي ا # اهقبرب ترش ءلابام

 ةيلاعلا ةقهشلا ديدرت رتقاو أ! : يملا ذأ اكاوُفوافوُو و ف 5 : قايوءار ىلا اهقب هر حرب .ربال أ

 ءارفلا قاوفدي وهردص نم ضمت يلا رلا كلذكو عزتلادنعناسنالاذخأي ئذلا قاوب اونثلاَ

 اهليقام راسك_:الءان تيلقفاهل يقال .واولا ةرمس 5تاَقْدفَدَق ةودأ لمالاو ةَقيفأق ا وعلا عم

 ءاواولا اوءلقو ترسكن:اف فاقلا ىلعو ا ولا هك رحاوقلأذاوُم وأ لالا ةالصل اوه و

 ىتناك ةمصمثمودحاو نازيماذ- هولاق هيفا مهل اوةكلدكا وهقأتنر دق قالا ةييجلل

 اهنالت قولان منيتبلخلانيبامقاوقلاو قا وُشلاَود وج أو با رسل وأو 7 ةيوضملصالا

 ىلعثشيدحيففو افا قالا هدنع اف املاقب بلت ردنا هعضرب لاهيا و متاح

 9 ووفد سم قوش نالفونتيلحلا نيبامردق ى رخآأى ةقانقاوفف رظْنأ أنيفصم ول ريسالاةللاق

 | لاقياهلحدكاهعرضفنللا عوج .راهقاوذوةقانل !قاوف و حو رانا ىلعدسسفقن ثناك اذا

 ظ نيتي انيبماهقاوقو ةقنل اوفو ةعسا ىلعافرطوولغج ةقان قاف ءاهنأو ةقان او ءرظتننال
 قاوقلان ءاهترداهيفو بلا دنعءلسرأ ع عرضلا يع ان شالا ردم ولدت فاذا
 اذا تيتا تقاةرشل:فيكردأ وعلا ةقانلا هيف عارك يظر قيفاهعجيو

 َّك
 ةسقيفمو قيفمى هواه عرش ىف ةسقمقلا تعقجاى ةقافا رف "ةقانلا تذاع أو كلذ ىلعاهتلسرأ

 ثااثلاعز 11 ىف ورعولأ ىدواج حاولا اهوقاَفَتس او اهلهأ اهقوقو قي وانما اهتملرد

 اًمسقفصب :ىلغتل ١ 0 ىالد.ثثأن ًادعنهرداو ولنم

 ُندرالو يفواهب سلونيل « اهشك !سفرو 0 در وو
 ] يملا تاما تاك 1 هواه ضرك ا

 اهني :وك رتب عةقانلا توملح منا كلذ ويل اهسايسلابلا عجري قلاع وقيبفم عجب قيشلا لاق
 ٍ َق ودق 5 عجبم يق قيفم عجبي اوقىرب نبا لاق اهملحافةقانلا تاق, لاقي ق قيفت :ىد>ةعاس

 قاوملاوف وهلاواهتند عم: تحاميل ح اوس ”اذااهله ا هقاَمساوةقانلا تقأفأ او قئافوأ

 ١ «ار م مبلكنأ وهو نال_-وأ عاضردبعينيللا بئان'ق اهلا ثقولا نم نب تبلحلا نيام

 زحارلا لاقردت تح ةعاس

 اًهئاَكوفأ برشا دواعم » اهتادإن م بش مالغالا 2 - 5 هو د هس 32 -
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 14 3 فاقلا فرت « ءانلالصق

 كلذوظو لاو لع كاطنو هع ضلع رخل ئماهرك ذانمدق ىلا لاعفالا ىف لعٌسدرطا |
 ناسنالا ضْفْختَقاَتَمو مك لاوالا هذه تناك اهلفءالعتسسالل لصالا ىق لع تناك ثدح نم ا 2 1 .٠ 1 م

 2 8 مس
 مهارتالا ىلع عماوم مراتب بسداد نامت رابع خلا هدو هواعتو هعضتوأ

 ب رح كتاف ىلعو» رونا مف ماللا لمعت رلع ا ذهوشلا ذهنولوقي ا

 ا اهلاماو الع اماف * هل ىلع لجأس

 ا ولا سون تل اذا هيلعال لانه. ةزاحْب !لاقو

 دارا مهلح نأ تدع ند 0 ولك ال ىلاعت هوقو لاعتالاهنهىفمزه لغتي ١

 لوقت (5 ةعسوتلا ةهحن ماذ_هنوكيدقلمقو ضرالاتامنن موءامسلار طق ن ماواك "اللاعت ظ

 نازحالا ْض مكن لسن ووك ون ةوق نم 1 ناد لامث لوقو همدقىلا قرف نمريخ ىف نالف

 نم ناْفَطَع وس رقما ىوهقوفن نمو ا درق تناك ردط رقوت ود و نافطٌّعو شب رقمشو

 مهولاعي ىأهموققوف وا ' نالفلوقت "وه اللعارا ادق وذو ا ومهنم ل ة#سأ نم كمة سمحأت

 مسسقدنا عوف ةرملا ثد دكك-ا ىفمسهل اوقولاهلبا ىفْتقافقئاَقدي راحو ا اعطس ق و و

 هو ةمذنة >1 رلا نمنيتءللانبامردقوعومقاب ىلإ ةاوفردةىفاههسقىأقاو وف نعي ديم وبمانغلا ْ

 مهئالب و م( ”انعردق ىلع ضع نم قود مبضعب ل عج هناك ة عقلا فلضفتلادا ارأل.قو مفن وأ[

 ناك اذا لاعفلاءاشنا تقول _ءاملانالس فن سطوة هر نع هديطع أك لوق ىف اهتازنعانهه نعو

 لضفتا اودارأ تددحلا ديس لافوبلاز واحتو ةلاحتالهنعا رداضل علا ناك كل ناهفصتما

 ردق ىف كلذ لهفدارأ هلاك ب يذلا فوذئموب مجم انغردق ىلع ضب قوق هين مهضعن ل عجهنأو

 ل-رلاَق اقوه ضِيو هبلغو هالعةبحاص ل جرلاَقاَثوقاوفو قاَوقنمناتغل هيذو ةقاثقاوُم

 دح نوفي نأ بحأام ىت>لاسجلا "ىلا سرح ثيدحلا فو فرشلابمهالعىأمهقوُي هباصصأ

 هنموة سس راق ةكوفت رضاك فرشأو لعاومتما رسخت رص انالفتقف لعن كارمش

 نيس شيدحسنمومعون فلات داو ١ ظ

 عدي فساد رم نانو 20 سراحالو نحنا اف

 هد تن ذااهوؤفمفئي نوعي 0 تيس اوُقل-رلا اق

 تام لمقو دانك وود 1 فت وملاد_دذعقوشب هب هسسملب قا روس ربل هج ورا ىلعأ)

 عسجرءاعدلافلوة”برعلاو لوالا قي رطل قوقل اورعونأ توماس غ:قوشلا ينارعالانبا

 قوش هسفثت قافو هلوق

 قافسوماقل ا ةراسع ملا

 اذااهاو 0 واق ووذهسسفللا

 تاموأ واحور ملا ىلع تع

 حامصملا فو هااهمداح وأ

 ذخر اممضلاب قاوفلاو
 قاف لاقي عزنلا دنع ناسنالا
 ها باطبا,نماقإ وفق وقد

 ماقملاررحورطناو لمأتف
 ميم هما
5 4 

 ب
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 هيا م 5 و تتمتع

 صديقا لك اهموقلعو * ىثملاو اق ارعلابو يفت
 ظ رعاشلا لاعبا عامنا مق ض رأىهو نيعلا تهمنا ىرهزالا

 - 3 مه هال

 هلا وداي رالابرباسملا 5 ضرع ن عمال اةنعطلا |نع طاو

 1 م و روم

 دلاخنةرقلاك ةمخلاهجانملع يشي ه لاقي ةعساو قو ةةزاغمو: وذ لك ند م عساولاى ةديلاو

 00 ا للا اسمَلاوهلاَعْفَو متل نعىغنبهقلا دبع لس

 0005 فتم لوو اولا دبل ياو عت تت أ هوت ةنملا نمد _فرانلا

 نآسح لاقءاملا ةريثكق همر 1 320 3 2 ول ىارعالان با عستمْْدملا
 معو

 . الطسأءاملا نمضوح غرد #2 اهبو رفح قاهشم لك ىلع

 || قدم دنأو عمال ون اولدبلا ىلع مهدت قد ةنوراخت اما يل ا ١

 و هع م

 5 رم قم صايع 31 دعم بحلق ةوذسدعلا و

9 0 

 0 وف ]ةن" دانا تعثر سبوع“ الم اذا قا ةيرسكلا,انالا قوق د

 | لفسأ مانت قوق قاسكلا ىحو برع فيض اذاف نيمافرظواسا نوككتدت ضقنلو

 افةضوع|مالثمببرضينأ ى سال هانا ىلاعت هلوقوءانملا 00

 || كلذ نمرغص أى أ كلذ قوقولوقن ةةريغصن الفك لءقاذا لونك اهنودافةدسع :ونألاق اهو وف

 نف تعتلا ضرق:فوُلا ثيللا توكشعلاو باندا نعي اهنممظعأ ىذ اهقوفافارغلا لاو

 تاّقفهتعفرانا هنري ناك ة فص هن"الد. ز قوق هلا دبع كلوقكب صنلا هل يدسن اك فصول هج

 ا سأل 7 وعلا هسحاصد انك قل وهسفن سأرلا وه ةنالانههاعفرراصهسأرهق وو

 مهيلعرفن ىلاعت هلوقو ةوَسلَدلا نعةمفد هنال ٌقوَقلا تصن هلو كلك هقوة لوقتوف قولا سسأ لاو

 00 امنعرونتدق مهيلعثالو 4ةوقن مهلوقىفةدئافلارهظتداكت لوف نمفتسلا

 اون ىلع *للقشتسملاةقاشلا ل اعفال ىف لمعتست دقدنا كلذ وادمشمانه مهقوف :وةنرم هلوقن وكيدق

 1 تارقلا تظفحدت وناتلملانملعٌتمقي وا زشعان نرسدق

 0 وذ.ناسنالا لعدادتعالاف لاق. كلذكو رشعاتيلع قدورهمشلا نمنيريشع
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 مهةوف نمل د : اوفةسلا مهيلع رق لم ةولاده ىلعف ىلما اوعلع ب طع ا و ىعيسم 5ىلعب رخأ

 لاق اذافمهلالغو مهيشاوم مهملع تكلهدق دمع ناد وهلع تن رخدقكل |وقكدنا هب نطدن راجل

 و 8. و4 4 ٠ .٠ ايلا .

 امتاول د هلا رعغ ىعما دهفهتدع نموه و طقسهناهأنعم .راص ولة أ ىعملاكلدلاز مهقوف ند



 1 وو يو 10 ل ا لال ب
 نر 4 00 قش هةيعم ى 7 58 ١

 114 .(قوف) ٠ 'فاقلا فرخ ه« ءافلالضف
 ب © وهدع

 تةهفو د قلدنا شق نرشتو د خالقلا لاَقراَقلا ل وأو هو قنعلا نك ض دنع

 ىلا ارعالا نما ند ثنأ بلع لاه مَمَهَف تصأ اذال_حرلا

 < هس و

 علا طبخ نيل لصومن مهل ع قاد سستم ايونع

 ىذا نسعن“ ءال_تمالا يلا لصأ ىبمصالا لاعتهنأهل نع هتف تطقس ىلا َقهفو

 لوسراب ليقول رالاَلا كضغب أ ناثي دا قودخ هيوهش مهل لل

 9ءمو<-

 كوع ودب نيذلا م هاد دنملا 0 ةجرهمالاك ىف سا وهوذو راكسملالاق ِن وشمل مومن ا

 ءاناالا تمهف الات :امالاوالبتءالاوعو وهلا 1 نم ذوخأمم-ةاوذأ هءنوصف ومالكلاىف 1

 2و« )مهم 8 <

 مالسل اهسلع ىلع دعو ةزاشوخا 1!ىد ض هول ىف انعم رد ه رياح ثد دحح ىف ةواقهف قود ق قوفف

 3 9  قوقوسو قيس اوهف

28 3 

 قوم عطنت وع 1000 57 7 ال تاذاولارصتإبا ارفلاءالتمالا قعد

 - 9 سوس

 ىارعالب دروهعل لك ؛ًاولدبلا لعهقهف 000 اود 000 و ”التماامهفَوهْش ءاملاب رريدغلا

 لاق كده غامق ةشدعملا ف اهيلعويسم قاهر فهريسغ >و رترام>اوهي اس اهنمتعلتشا

 ءامشلا نمهملا تراصاعام.عيو اهوعكت ش

 و مد

 قولان دما طنا #23 قلَصهَصلا شلات ام

 هم هو 0 9 و مد

 تالف كوستا مد * قرت 0 8 ا

0 .5 

 6 5 ع ع 31 9 ِ

 ةرثكن م ىرتغي منا هش وهو ّيَدَياالا طق ىدنع شم دارا ةدئازانههاموةاضقملا عرشلا

 مدوأ ءامه-:مع بني ءئىث لكعاست اق همنا اوقهملا و هد_هندنلا تراصانمعاهريعانمتاونللا برش
 م ماو ع هوس م

 هاف ل اكءال_ةمالاوهو قولا ءإصأ ادعس مالكلا ىف مدل فة قه هفنعلو ش

 از 2

 هلك ىقوعتا 3و تعملاو ننسعلاو ةنغطلا تقود | وبدصتتى مدل أ قلل ةجلاو ةقهافلاو :

 ةيورلاق ةعساولا وتو وم ضرأ ىلرعال نب عا ظ

 اًمَيدارَدعَل "لاقل 5 ايفر رف .ةنماوؤلعنا و ظ

 قشت لاق هسنمولاق # هلام اهوا #3 دشنأو عمنا لا قولا

 قدزر غلا لاغعّطنتوة يف سو ىأ عمو مالكنا ف ٠ْ
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 18 معللا *لملق ىو اهقفا ع مردنوكت ال لاك #2 اهقفأ ص مردىنف“ ةلوكرش »عا

 نا َفاقلا فز« ءاغلالمت 0

 00 إ ” و سرع

 مه لملقو 3 لك لفأو ونمالا يس تي حشر قطو مت قورل

 ىنعالا لوفد نأ اهلي لافت ايةبتملا غلا نكلودهفر ءاالرعشلافو
 «ا وذ و م ددو)ىد١1و ءومو

 3 مورا ءانس ةهظعت ناكاذاقدقتأ سما كلذكو نيم تناك اذا قش
37 

 544 1 هش نو هل و و 33 / مه م وح

 ١ : .لاج < قحب ارم لك تيا * هن دورلوق ىف لدقو * ىةةباجرهءاورقةروسسدم «

 ] هذي انعم داش ضارسوعرتا

 1 قنعلا بالسمن عبَصلاةرئام ل لالا ولا ةالشم لك هت

 5 ٍ ةمضضلا باولو # قانفم ةريرغ ب وعل #* ىشعالا لافاضيأ قانشمة أها لاقي و

 4 ٌةقينلاورعولأ ل 3 ةاراةنهينقلا ودق لسبع يقابل قنففارعالا نب لاق

 دشنأوقئاتقاهمجيو ةرارغلا

 : قه لع ايلف رع قنا اووأعلا تن اك

 10 راج ولا 056 0 را ان لو لا و

 د و سودورك

 نأ ريع ثيدسح ىف ةوقافأ أوميجا هتان نم مساوهدب زول اق هدب عدومم *رئامق ينفو

 | تينت يمس ركل ناهبيال وبكر الى ذلا لبالا نمم كلا لمفناوهوينتلا و دىصْفأ

 01 يلا بصنو كريب لا نصا حباخلا ثيدح فو قيل لسفلاك دورادا

 قدرك فال عض 5 قينفلا لكك ةراطخ «
 1 اك همت قبرا

 َ ١ نمرغصأ اعوُةينَلاو هلأ ىلع هتماركل بك ربال مما لحفل |قيم لاو اهانفواةنفتاهلهأ

 : | قششق لوقبة عاشق نماسإ ارعاتعمسءارغلالاق .(قننف) ة رغما اغلا ىهلبقو ةرارغلا

 ١ ةرصشل قتلا بيذهلا < قيس اكح ىدراغت ادا قتلا (قدنف ل نامت دهر ةنتما

 ىتلاتاناذنأهذه نم نان ماشلا له ةغلب قدْسملاو لاك تسفلاك بل نعرسكي قدنملاكرحدم

 هبسحأ مصالا لاعب اسملا ةفيعجوهقادُفلا ثيل لادا قرطلا فنوكي اسم سانل اهلي

 ] نبا قنعلا ف سأرلا بكم ىهلبقو نسأرلا ىلإ ”قبنعلا نمر لو 2 2( أيربعم

 ىبدصلا قهفلاقيفةاهلل لعلش يوتا ظعلا اوهوقاف كلذ لك نم عمجاوتاهلا ىلع فرمشم
 س وس )مس<

 :ءةقهذلا و نطابن مهما ايق ستى حافلا اى أقل ى-ةمهفلا اع دق#ةب و رلاق

 ا

31 
001 

 ْ سس رلاقناقدب د عيدنم ةئهشل و قنعلا فةزرشرخ ا راي قنعلا لوما ىلارعالا

1 

 ]مل



 0 م 7 6 ا نري لا 2 0 1 71 "لمان 7 / 0 ا 1 ل ل ساو و وست يل فشلا ورا / احن ند ني

 الذل (قنن) ٠١ قاثلافرخ و« ءائلا لفك
 و < و سا <

 رغاشو ب ءاجاذاٌق لعب وه ومودلاَن الفي 1 وبلا قأب ىأ ب معلا قامق سلاقنو

 َى أود عفولتشب َّ و ةنأف داحْناك اذا الا ىف َّقلفأ اودر عش ف بن الام جنم دمج قُم

 دعب [أىأ اذه نمّولف ًااررستب ًارامو للقدس أىالنقَولف أن الفّلتقو هندشنمبلابفأت

 قاسمسلا نالفءاببو حارتصلابذكلا,ىأنانقلُفلاَنالفءاج ف ارعالا ننا ىنايعالا نع ام_هالك

 رسعبلا نار فنئمظملاوهلدق وفتكلا ضقت لا اعلا لعىرحدُمعلاِف و 7 قيل و

 1 00 ستندم اناوقلا
826 79 

 عرضلا يرضتك باهت ج # علَصااحر راكدرجأ هقيلف « غدرا عدك عاَمْمسٌكلكب

 املا لاقووقلخا عشوموبعبلا قنعنطا,و او

 ٌنيلكَالَلا فوبف نام اذا هه هناك ًاناتتلادارو ثعشأو

 قو ناسنالا ف لاقي الو لاك نيواءلعلا نيب ربولا نلمس نأوهو نب .دايلعلا نيام لقلا لسيقو
 قل لج 0 هس موتلا قا دادس و نونو مصْضاذا راح .وقادتو قلتو مالغلا يق :رداوتلا ||

 لاك ةمظعلا ةيستكلاالا قاتلا ف :رعأاللاقو فاقاارهباثك ىف ىلا هاو راذككىرهزالا لاق

 لاجرلا نمرمانعلا نجل ملالْلاوهفالاو اظوفح ناك نا هوو هذ همظع معمل ءبناكن اذ

 ةياورفودحاو ىنعم ليو مالغلا َقلسٍَهتمو لاجرلا نم يظعلا قكمشلاولتلاو روصنمو: اق
 ةدئازءانلاو ةيظعلا ةبدتكصحلا رلصأو ميلعلا قلل زوق لمق لحجر اذاف هني ار لاجدلا ةفصف

 بيذسهتلا فول هز ىهوتكر ولالا متبلخوئنشلا للقدر سك” ىدر» دق الممل جد ر
 نّلملاو هو نع وسمح ومان «ايرض يخلو سلايل لدن يف دوداكرولا ق لاعب هتيلخ

 لوي امل اقف" سم نعل_ئسو ىبعشأ تب دحف ذوو هلا عجلباو شدا ةايقلاو ف حلا هئم

 همدعوإلا نم موس بش يلاقاكقالقمدحاولا .مهللامالن يذلا مسه قلاش ءالؤهابف

 لاق عضوم مد اقلاع دكت فراش رمش نول ما ا قلاقو لاما نم سلاما هه دنع
 يد ف هو 2

 شعلا ىفّةمعتلا هلك َقسفتلاَو ٌقاَتعلاَو دعا 1 قش 1 قلافلاقرطم ىم ثرحا
 8م اس وَدسو 2

 عقود غقسمو منن ىأل جرا قو خأ قولى منان ملا او

 ةمعتلاك راو |فصيد زن ىدعلاف قنا مشع و ماعلا

 سا كا ماو بود 7 10

 ري سو قام يعول ه- « نمضي فوفشلا نما .

 0 مدعو

 ل داود #2 انقسام تكل لالا ل



 صغظ207101 10200 7 1 ا ا

 . (قلف) © . فاقلافرح « ءافلا لضم 04

 ىنايدللا نءةريخالاه بف قلفو بف قلك ن مهتعمسومفقلذو همفقأقن متالف لكى الاّ || هلوقحلا لت ىلا.علا هلوق
 لدالا يف اذك ىناعللا نع

 لااا او هطسو وفر ىأ سأرأعيرضوفرعأ حفاوة هو قش ىأ

 ها لهسم الاو
 دشن اونيتوبرلا نيب ضرال ان نمنئمامملا ٌقلَقلاَو ىنامعللا نءىلؤالا ٍبعّتلاولبجاف

 نشاعلا َقاَملا ىف لولا ايو لاس اا ملعى دك مدألاب و
 87 رص 2 عن 1: 1 0 - 1

 | ل_ةمناقلةقلفلا عج ونينوبرنيبردصتملا ناكملا وديرباذكو اذكو لاش ؛كلذناكلاقيو

 دارعو راك اقلفاموعجب 1 انوش داش قالا لي و لالا وه كا ل

 7 تننثلاسحلا 0 يلق ع ل سدرش ايس و ألات فدع , 0

 ١ 7 نيمطماِب رالف 0-0-2 0001 ف

 ٠ ل حاستلا فو 2 ااا ممتا وعن خمجف داوُوللا ليقو مموج كَل نيدو دن

 قلو هَل يالا ٌوللاو ىابسللا نعت شما ةقئقلاو ةسقلاو ناحَسلاةرطقم

 ىريغلا ةمحوأ لاك بملا ىهالاو ةمهاداا هلك قلما و ٌقللاو

 ظ ارا رصلا كعمىذلا دل ىلع 0 قاطأف قفل اامتاتلا و

 1 لاق حالسلا ةرثكلا ىهل.قو ةيهادلا»كتمسٌشةديد-َقام ةةبنكو وةَعيلع لوقت برعلا ضو

 لا ميظعلا شا قديما بيذ غلا ءئشب اذه سلو ديس نبا لاق ة هل اور

 اولزنذا شاَضْشَلاهاَسعوارسق. « تلزنذاءاوأكا قاتلا ةموح ف تيمكلا

 د رلالاةباَضَعةهادؤكن كت أرعا ءأإ
 04 ددم عمد 5< هس 4 هم هاهم دود

 الانا حا الح بفىهاقلش قلعت تلق
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 تكْئارتئكغأد دقو بع بهي ىأ قلمك ابو فاسعللان ءةيهادلابىأ 0 ةلاءاحو
 هنأ. م 3 ٠

 م -ّ
 رمو س

 ىناسعللا نعي نأ بتلكو اوى رمال ةسهادإا ىنهو قاف تس ناكل و

 ركع هس .امساودمأ مسا عاركو ىلكفلا عارف نبدي ول تيكسلانبادشناو

 الفاني :ركاهيداحدرعو 1 مهل دادس ضرعاذا

 ظ ىرَملا اواه 0 تعاد ىناعق بَل ٌفلاو ابعا رسام نلدتدا ارآىراسنالا نبا لاق

 "||| ةياورولاقلالاكريسلا نعني درع ,ءومئادح بر هرظدرغوداسفالاءارفالاو عيمصأ ديلا لمعلا
 4 000 َ 2 7 0 5 هلق < 5

 ْ ةناو رلاهده ديردنءاركن و هل-ههمننعيدرعفارعالان اةياورو ةهمنيغيدرغدب ردنا



 سس  يسسسملا

 وم سا 4 0 4 ٠ 10 د ع
 ا ا يلو تامنالل رقلاىوو ماعطلا ةمح قش ىذااىأ

 قلفلاوىديكلا اةءاكملا نا اهنع هلبأ ىذرةش د اعتب دح ىفواهب مشن نأك اماريثكوةمسلا ربو

 نمةفشحو 1 و قلفنيس وقلانهّةدحاو لك هىرخأ م وع |نمىوش سوُفلا

 تيمك الد_كناوٌؤيلَدلاى هولاق تاع منال ران تتش شطب تشل هو قلفلا ىسقلا ه ع هم ه

 اولا عتو و طع طخ * راو ملامعشلا*لماق, قو '

 ىنامعلل نع اهتطقرخب ال ةقدمو | .تعطقنن وقتال 9و ىلا ن عناب فسر قف سوقو

 ى 0 الذأ ل داو ال ضسل اراض وانئمَقلُكت :امةضسأ | قالثو 5 2 افالم : اك لاش

 ددنأو كار ءالانا 0 مران كالو قف

 نربلكلا اذا بلكلا ٌصراعُت #* سو ذالذوذاهاتأ ناو

 اذانبلل لوقي نرعلا ضعب تعمسوةض مولا ةدش نم قق-شل و عطغت نيا قع لقوا عع وو

 ترش نوابه وةيحاننالارصي نأوه ورك ولقد ق عطقتف سهثلا رسياصأفٌنقح ةح

 ىوتلاو لكلا و وااَقمتلا نالي زعشلا فو قلللا ٌقاَفلاوَتمُم تابنلاءبآا هللا ٌقلقو نقتل

 كلنا تناناكا ورطااءباكسلاو ناس اى ص :رالاَىآَةكاذكو قااغ نعم ىف لاق ومهضعللاقو

 هي ناكنملاّو 3 اههز رب سلا قانز خامل عبيد الغلا نعدرثك ناكل نيت

 هاديارسلا هللاَد قلك قاف عمم او روقاكلاو علطلا ن ءتقشنا ٌقلاَقو هو "لضتلاتةلفو وشنا

 نئزئئاجو حامصالا قلا هامنعمنوكي نب أح حباجزرلا لاق حامصالا قلاق ىاعثإ اوقو هحضوأو

 عجدلاد وع نمّقاقن امكن رحتلا,ق افلا وقااخ ىنعمىلا عجاروشو حابضالا قاشاانعمت وكن

 قفا بربذوع5لقىلاعتهلئا لاقت قشلا عمّا عجار لكورجفلاو ف ليقو هنبعب صأاوهليقو

 ميصلا ناقل جاجزلا لاهو ميصلا قرقو مبصلا قلق ن منيب وهلاتي يصلا اغلا ءارغلا لاق
 لافتا عصا لَها ولاكشاد_ه:قالاناس ْنَأ#ٌكلاو داكح قا اَواقلا لاقي و

 ىشحولا رولا فصي ةمرلاوذ
 بص شم لللا تان رش قديداه « قلقه نع لحن اماذا تح

 ههسالالو وعده نعال ماذا حو ةوعتااةناورلاىرينبا لاك

 بوبي امس يفلا شلت« ةقراطنلع راق لاب
 نكستلا,قاملاوهتراناومءوذ كد ركلابوه ميصلا قاقل دم قاتفا ؤرلا ىزبناكدنا ثيدنللا فو

 [يتعافال برعلا ناس د عج



 | دكهزلا فاما اتمداقهل وق

 هتراسعوأ ده ل_صالا ىف

 ندعي للق ةدامىفح اصلك

 تايئانوتلات بلا اذهقاس
 انهام لمأتف عرضلا اتمداك
 ىععم هأ

 70 يا 00-00 1 "ذي 1 نايل 0 1 0 كف قيل بيع“ 0 نموت 1 حول او هي ا ولاا نافل نا ل ل و و

 (قلث) ٠ فآقلا فرخ ه نال ا

 ظ اقشْسُدلا لولا ننقل »* امرا لك ان ةيتسح

 001 انا ممول ود 8 9 قش رز لوقبا ياو

 نخيواذه كرتنا 0 لدقو ُُ 0 كلا قو شقدقو ىَسْملا صرحا نمْنْسْعنلاو

 دو ريل اوقدممولاق مع املا ىَتَعلا / ا ةةيغراذه

 كغ ءانعمثيللا لاق صرخة دش ىّسفلا ليقو ه قل صرتخلا ن اف

 نيا ] ودا نب امدعامتو نان رفا نيام دعاس ل ١ وهتغامك 0 :و ذأ. 4 نط :الئلدر رولا

 الا لا نما رترأ فل ادق 7 قعر دلمما * دشنأو

 ةدشفلك الاب كرْسْومللَو نان رقلا نيباعدسي نسكقلانب قست ألن نينر فا ةرمستمملا

 مو -5

 لس اهلهم حر رد ب درهلا و مذا قلاب 2 :ىثلا شاب
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 تاك قفا اوباكلاو ارش: اقاقألا و شا ك؟.2اق ا هناا 0 لاو الكملا

 /ثينأتل هيف اهلا تسيل أو ىنالا كلذكو 2 طا قجأ ةق 001 وللذ

 3 / ءارغلا قل ةَمَدَملاو ةغلامملاوةياغلا ثدنأت ن مدير لاس ةرامآ هان او هدف ىهامع فوصوملا

 مالك لاق ةَقْمْمْمْلاَو هدنعءانءالئذلا مالكلارع 0 افقد لر

 لاق اي رذناىأ ا فاقفلائ 8 و ةتمئاذا ءوشلاتقَقَوو هنو ع .اخلا اوهلق و ةقرفلاك

 اهقدسارقفرقتفااذا لجرل قدور حأ ىأ ةقاقف ل حررهث ت>رفت اى ان رعبا
2< 

 صدي لمص اس اساسإلا 8 2ص و صا م صصص

 1 َقاَقتو قاهناف هقلخو هل مى لتلاوة اقلك هقلفإ هقاةردص»ق ةلقلاو قيلشلاَو اذا 6 ولف

 قو ةشلا قولا ىمصالا اهلا ح طا قلناه لاقيدقودقلفا تلح 0مل و
- 

 ١" اكلم انو نافومدوصأ اودولاف قلاع او ميمو لا 0 أره ةافاهداو

 ةنقملا َقلفو غلا ةقأذ ىف طع لاش وزب نموأ ةنفاا نمو ه را آاًةقلدلاو ق قوق

 0 0 ا هيلع هللا ىلص ىبذلل تعصر باحث و دس فو ا ااذا اهيةشدح ًاوههرغلاهو اههصدوهو

 م 8 ْ 8م 4 :

 ١ تقلق هرمدسك ىهوريخل ا قلفاهفذرتيو خطاردق ىثل» ةَقيللا هل دما لهأ اهيعسنة قرع لسو

 ةددحاو لكالاق.ف ناسوقه-:ملمعمف ندا اوشْيِسْضَقلاَ افلاو تقاشناف | اهريغو ةفيسفلا

 | ىوتلاو لاو َولاَق|ثيدحلا فو قوش ىأق وأ يفرح تره لاقب قسكلا لاو



 0 ا ا ا ا 0س مضل تاوفبا يجننن واح ل اتي اليل اا نورا ناواطوا 147 اي ا ا مااادلا» ردا للام اج اب - نة ناو :١ ننيرنلسا» ات مريع كانهم 2١ هبؤلأمع
 1 : 1 ' 1 1 00 5 3 2 0 ا ا ا طل 5 117

 11 (قيسف فاقلا فرح ب ءافلالصو 0

 ةيصعملا ىلا لرملا كادكو نييدلا : نع حورخلا قوسفلا لمقو مضلا قاسكلا فرعي لو لاقرجحالا

 رءاشلال اق هدعاطت نعلامو راح ىأهبر سهأ نءّقسفو هر رم أ نع سلبي ظ

 هيرةعاطن محي رخ هنري أن ءقسفف ل_>وزعءهلوقفءار هلا ار اوس نعاس 3#

 امناورأفلا نأ اكو اهرشقن مةط را دتودل اه رمق نمةسطرلا تر اذ[ لوقت برعلاو

 مص 5 سو

 ىأهبررهأن ءقوسفو الان 516 وردنا ىسلاو سانلا ىلعاهرشتنماهجو ردهة سيو تمعع

 متعاهلك أمنع ىأهلوق شفخالا لاك لاق هنأ باعت نعىرش ا ما هلك أمنع ىأ ماعطلا نع ءمضا مهل را و حجرخ

 كلذ كى هو لصالا ىفاذكه د

 ها لمس مهالاو حاصعلا ىف هساك انعىأم بلا نع معارج لو هير سه أ ذر نع لاق هب ر رح أن ع ق.سغف هلوقىف

 ىعصم أ حو ركنا هانعمق ةوسفلانال اذ_هىلا هيةجاحالو سادعلاونأ لاق يسرمالل] اذهد دراسإفم اعطلا

 قساقمه رعش ىف الو ةمله اللا مالك ىف عع كارعالا نبا لاقو حي ل هبر رهأ نع قس

 نَودوابيف عسنااذااةَسفايسدلا فنالفق مق برطق نءرعث ىكحو فرع مالكوهو ب عاذهولاك

 ًّ ثقلعنا لاقي و هقذثأ ردكله أ اذاهلام الفقس هيلعاهةمضي لو اهل هيوكرب عستاو هس: ىلع

 وأ هوقو يارا دوك رش قوسفلا نوكيدتو مهلاونأ قل انعحورخ ىأ

 سى نامالادعب وسلا مسالا نم د ىلاعت هلوقو مدلاهن كلام نع ىور هبهلارغاّلهأ

 نوكي نأ ل قو اونمآن دعم هور علال ىأ ن ناش دهب فارصنإبو ىدووب لوقت مسالا

 لوقاد_ه هلا ءانسالا بحأو ذعار هوما تطاخ نب امنا وناسنالا هر 0 0
1 

 الو 56 و خيرا ءاد_ذلا فلاش و قسفلامتادوسف وري تفووسال جرو جاجا

 نولوقيم-من ١ كلذ 0 وثدسحلا ميقا و سال اهيأإد ريماطقل مقاس

 | رساوقلاءاسألان 5 :اونلاو فلا ىلا هب نكس ماللاو الاب نوتءنبتبملا قس

 اه هرب نما هجورخ ةقسافرية صا فِ دوف ةراخلا نتن ا تاق اقر ةرأغنلا نقي ل

 هلوقد_عب هلك أدع وتلا نارغلا لكأ ؟ىعسوةتئاف دس قرا فدا ىلع

 للا فنا دعب قسا قساو وف لمتد لاو اهقس فش اول امر كتدارأىاطملالاف قاف

 هتدفا أو اقنلا ةىداعلا ىعمديو روحا وةماقتسالا نعحو ردنا سفلا ل- هألاك محلا و

 ةمرحال ىأ مره او للا ىف ةمرطسا نعز و>ورخن لمقو نوت ةراعتسالا ىلع قساو ةتاناودلا

 ةرش رع ىهو هن تعم ة راف ةقمسدلا ئرهزالا لاق نفل ) قتسفإ) لا نها

 ةأسغا ضو ولاقذ "هل يةخ وب أمرك ذ دقو برعلا ضرأب تدل هنا غلي ةفمضحو لاق ةفورعد

 21113111 0 ل ل م لا



 ةسرافلا هناؤ ريوهوهلوق

 ,لئثموكناوربحامصلا ف

 لقت نكلو سوماقلا ف

 باوصلان ا هش نع هحراش

 سيضم هاف املا ل ةنسأم

 000 ا ا سلي ا 0 ١

 (قسف) 2 فاملافرخ « ءافلالصف 1
 تس س6 يي 2

 هلوقوه دسعرعش ىف ىذلا تيبلاو ةفوكلاو ةرمصرلا نيب ةبّْضع صربالا نبا
 دس حسا ص وع آه

 بالا نكره تاذف #3 تال ارق

 لاقفق يرى لع صوحالااهعجيدقو الا ةفخش ى هودالب مساق رئاو

 مو د و. 8

 مكس ي ا ماني دحام ءاعاوناك ا طعرو ب ركب |
 .ه

0 0 كلما نر
و 3 نوب راقآلاىا 03 

 6 نم

- 201 

 0 ا تقرفت هعمدج ىثواهجس ساسفاذانأ راّقااوه مغلا قرم

 : ةءلاىأ:ثيدسحلا ىف و لطابلا ووحلا نيب قري ىأ اطبل قرا ةسفلاسلا تكلا ىفدمسا نا
 9 سد سس

 ىل_,قو فيعرلا قدزرفلا 6 هدررف 9( نامت نومرلو م نا رفام تاك ار عىل و

 فود عنا نيلابهمُْقَدْرَ :رغلا لح رلا عسي َوةكِدَ جر 77 , داو نيدعلا عطق ل .قوزبخلات 8 تاق

 لمعدو عطش ىذلا نيل لاقي ىومالا لاق هدرارب ةيسرافلاصاو مامكهعماو فدعرلا هلم

 تاوع

 ميلا قدرعلا لاقي وقد ز زرقا هج وةقدررذ ه:مة_عطق لك منعا وءارفلا لاك قد لا

 لاق ءاسذلا هو اه رمشت ىداازيخلا ن * لا توتشلا ف ةزرفلا ىمضالا لاهو قدزرةفورخلا

 هذه فرح 1 رس لوس اهلك فرع اة لع نأك اذا هالانال فزرارف 2 تاقتءجاداو

 نمءاتلاو ءانلا حيرت نمامال مسالا ادهم ة و ريغصتلا قكاذكو عما ف

 ه ه-53 هه وسو

 ناودزب ردو قزيرهريغمتلاكلذكودزا رذسامقلاو لوف ذ_كلا,تناكف تادانزلا فورح
 جيشا

 نيام ردت تارسرو تر رن و يلا تسمع

 + نفح -

3 

”3 

0 4 
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 6 يا
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20 
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 : سل

 وا
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2 000 
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 ناك دئازد_-اوف رحف ؤرحأ ةسج ىلعىذإا مسالا ف ناك نأف هريغصتلاو عجبا فّتض وع تدَس

 0 ٍ 1 000 <-و 09 0 هم 2

 00 تنسناو لقاح دحراح د عجبا 0 0 رح د تاقلددَح دج ردملاثم ىو أف دبا

 ىذالاوهو ديرملا قل ل و ليخدوهو فورعم نامل (قان) ريغصتلاو عهللا فتضوع

 نيف 52

 00 كادر , وهو برعم ى..رافدسالا ما دكردم

 < سوم. < م 98 يد

 ارز أقنارشلا هنمىرتس 37 لم تبريد فاو
-_ 85 

 ديرعلاقنارف هللا هجرد,زدننا لاق برعملاف قلاولانبالأق انا ارق ةشرملاللداومسامبرو

- 

 نءايهيبش هنأل اشو هب س أم ارد .هناكوسالا يدي 0 برعم ىنرافوهو ناو

 0 ةقرَرملا ((قرزف م درا قار هنمو حولها لاقي عاسوب 5 لاتد سال نأ را لاقد ىو

 1 ٠ نعحيوردلاو لوز هللا مال كرتلاو نايسصعلا قسفلا (قسف) ةقراك ةعءرغبلا

 0 ي ه0 و هس 5 9 م.

 01مل ةىأ ىنامعللا نعمضلا قسفواق وسفواقسف قسمي 1 قسفىلط اقدر ُط

 ا



 نوي اهل ال ان ط4 ا 0111 اس ا ١ ملا
08 3 / 

 ٠ (قرف) . فاقلا فرح هي ءافلالصف 41
2 

 ةشناعت لاهو عاصلاءلستغي , دا رأضود ودي ناك ل_سوهيلعمللا لضيتتلا نأ ثيدخلافو اهنب أ

 برعلامالكو قرملا نولوق.ن 8-5 ورسم نأ لاق ف ةرقلا ةلاق لانا مدعم لت غاقتكا

 نبا 2 م اةيالب كلذو ادم ردع ةتسذخأب ءاناوهودب رب ني دلاخ وى عندج أ كاذلاق ََق ةرشلا

 لهأدنع عضال و ادهش نا نعول ظررس ل عسيلاكمكل ركاب قرلاريثالا

 الطرنورمدع ولا وكسلاب ق ةردلاامأق عادفصت طمسنملاو طاسقأ ة سه قرغلا لمقو زاخلا

 نأ عاطتسا نم رخ الاثيدحلا فو ما كل رات قادس مالم د_طاهنمو
 28 و

 عج ف درفالا ٌّق فلس عفر ف 5 0 ُُس فشثد دا هئمو هلثم نكملفز رز رآلاق رق اضك َن نوكي

 ءامفلا مخ شب هلوقب :ممدعلو 5 ةرذو اه قدمى مهلهل ا د لوو ولك قرأ ”نإَق ظ

 ديزول ادشنأ“ اناٌقوهلاو تاق 0 اونيللا هءلاكن لاكتوم و
 5 5و -

 ناقرُهلا ىففّصلا دعبدفَر #2 ناش فرشع تءطسو 5 تاد.علا اهردأ اذا ىو
 م وم

 مس هيض

 ناحدق ناكر 8 اوامه "الف نيحد#.هلا نيب ف صد نأ فصلا كلام وأ لاك و ني-ح دق ف صا ادارأ

 رجارلالوقىفمتاحوبأ لاق لب وطقنهن ىأ ناد فرشعهلوقو ناقرتشم

 فصتن أف دلاو عابرأةعبرأق راو قرشا عجن اقرشلا لاق +« ناقرعثلا ف فصلا دعب ذفرت *

 لاشو ةجوألا قرفلاو ةبسّمَهلا قرا اولم ملا قرا ىنارعالا نبا نيللا نم ةثالثو أنبل نو

 8# هدب ء

 ادكوادك ىلع فاسحن مان الف اراك يرض وعول ثيدحلا قراَممىلءانالف تق

 لاق و اذك وادك ىلعدي «رداصكلذكراكتناقت |هبلععق د صض ا ا ىلعهشس وكس مالا ٌتعطقاذا

 8 هرعو

 3 نعدهدنهى :رخأ هية توك لذا قل رمل و عضو ونيسئاذا اه هوره ترش حالا انسه

 ةرتمع لاك عضوم قورقلاو ةفدنح

 تباح و - © لس

 ايشاوغتالسماونعفر رطن #2 3 ءاسنق 2 هرلاناسعتم ند و

 وو

 0 كن ادعس ب راد عضو مقورفا او

 قورعلا ٍبئاصاهاةّسالو 5 قورُشلا ىلعهنن 'رادال

 ْق در رفأ وقا ارذأ عج وهن درعلا قد رافأتك 2ك نام عثر د ىفو

 مدعم

 ىرل قرد سابع نءاثددحىفو ريفا كل ندع ,ةلاووب رقلاو قرفلاو

 انضبأ أوهوورم نينامعنلا بقلق ورثمو لا مسيلام لقرُ ةباوزلا يانور

 هم رج حو 8و 9! ةس معو

تقورغمنعر »هب ور لاف لبج مسا قورغمو مسا
 ديبعرعشف ىلا ناقرفتاذو 5 همرا ىاس

 س7تسس707000 1 مم

 سسوس : 5
 كا

 ىذلانيللاه.لاكر هلوق

 مىيععم هارملا هءابنل اف



 اذك مومرملا كاي وم هلوق

 هأ هررحولصالاب

590 0000000 
 0 77 1 3 1 7 , 7 17 هيك نا جلا 1 520004

 (قرث) ١١ فاقلافرح « ءاثلالصف ا

 7 : 0 ١
 ا هل عج الودق :ورق :ًارماو

 ملهملا ليصألا ىأرلا اللد «ةكورَف شبر قن هامالْعَتْدع

 98 ر 2 زووم

 عزةيف عاهشلا هرع رعادل 5 ةقورةةحّشنكو تالا مومرملاكلد زوهلاكو

 روث نبدي ج لوقهدهاشاضي م

 فور داْولاءاعو هرلدختا فو * اكتمل اعتاب

 5 رقيق لاش عزلجاو ىوللا كيرلا وها هنمّيْيمي ولاء دبش يدح فو

 هتعزفأو هتعراذا ئصلاُتْرَ ىناسعللا ىحو ىنفوخت ىا نر هان ركب حت بد

 تعزف كاوقك ١ ريتك "تدق لعق أب اذهل ئمنالءارلا ديد شتت ةاهاركو هدمسْن|لاق
0 

 ا كانعللا نعدههنماق رك ه ةرذ ا هسقرفذ ىقرافو ت0

 و

 راعمل اوعبسل اورئاطلاولخرلا 3 رفأو َةرةلقنالو كنم تفرق وقتو قاس كلا

 208 58 سى د

 اءايضاجب 2 تتلو لع #* ودامت كنآل ىنايعللا

 ا أوأىراَدحنمَ ةرفأف * ىس نه 0

 || جاطالاو يقرا راق هنالو أ كاذب هيدشنلا ىلع راب 0 رولاق

 ةملحورتورب نمءاسفنال طاختءاسشأةق را و* قرغم ل كناطعس يسعنا ع * ةيزرلاق

 ريكو لاقءاسفنللة بلك يطير قوه لقو
 موو جنامسر سس سس روع 895

 تفادملا تبفصةعب ءرفأا تول * هماجي وكامل تدرودقا و

 فصوهنأ 3 َّى لا بطانبمل ءاتلاوتشب ها ءاملاتدرود-ةلو هباوصىربنا لاك

 لالا موا ءاسفنل لمعي ماعطوهو يلج بطب رق 2 رّثلا هضرص ىف دعسا

 ظ ىَلكلاو ورمل مصئانلىذي « هت اذان ىارلا

 هودي لو اوني لف كرملا فاهوك رتمهلبااوقرفأو نيتيلكلا مكن نعم ةقورعلارشركسأو
 ١ 111 فبل كلا لبك 5 تاقلعمموحلا طالغأو لاه ناك اق ودلاو

 نوصشبم ءوهشلق و عاب رآه عل رأ اوهلسسق هوفو در عمة دملال هال مدن لاكحف رف 1 وق رف و

 .ء مهلا اولا درث ٠ مهتوا ىف سرألا نوذخأب يهز نب شا دخلا الطر

 ناله و نانطن نال سام كركملاو نك اسلل نوكيدق 2 0 رف عجللاو
 ه دمو

 فتة ثالثوأ بكف َبنَعنأفسلاولات 0 تاق رفق فدا دعيدفرت #23 ديزو أ دشنأو

 ١ »2 مج اع 7 0 1 - 3 : ١
 هس مت و سس ني و ا 5 ووو تن 5 595ا 4

 93 ١ ..- نس مد 177 "توي 000 كيسا رب

 7 -ِ 9 يامي. - ل - اب داصنستم ف 4 3 ا .+ياوستوب 5 9 00ج سا سس ا حم ا رب ا ل

 . - م ا 8 55 ه2 7 نحل ته 9 "ير بروج -

5-07---- 



 4 (قرف) فاقلافرح جي ءافلال دف
 ودل تيعحم تحدت اف ذ

20 2 20 : 
 بدص) ضصصنرمالا نوكرر الو اربموهلاو ضدرملا قرفاو قرف دهق ميا سافل

 4 2 م
 ' هبط رض نم قمفم لك تأ الا لافو امهشاأمو ةمصخلاو ىردألاك ةد_حاوةسصناسنالا

 7 71 3 5 لمه 9 ع 0 ا 5,

 مو#لاهربةمال_ءاملوشب ءاضحرلا لاقف دوروم ا قارفارأم اامرح الىلارعالاق كادي مف قرقم

 مه هم ع م د ل
 رسكلابقرفلاو نوعاطلا نمار نهىأ قفا نمفرفآن مازدا داق و قرعلالاقف

 ىارلا لاق مغ !نمةياملانودام وشمل .ةو ميظعلا ءايظلا ورقملاو غلا ند عيطقلا

 ست مو هالو ه9 وٌ - هدووع 89 ج

 هقعان جهد جيتك ق رف #23 دع وم اوىدح افكلو

5 

 هبامدريع تاكو لاا- 12 اءيقاي ىري-# لا مصاعب سيق عمار ىنب نم الجرتبلا ادهبوجم#

 اهأوس هلسدأو معلا هظح ى ل هلي حمو مَع بح أس هنأ هرب 00 ارلاماد-هف

 تسلا اذهلبقهلوقىلا ىرتالأ

 هقلاشةثيدلا نيالاهمكمل نكي لو لالا بالا فريعو

 قعانلاو بائدلاو 6-2 رح مو و ةلاضلا مسغلا ىه لاش رغغلان :ةطلطشلا راو

 اهعاضأو اهلضأ+فغْنال-ةَقرْفأو ةلاض !اّسغلا نمَقيرَدلاو قرف ا وقرفلاكف ف درا زى رلا

 نءىلهللا تحت بهذة فءايسش ثالثو5ناناشوأ ةاشو أ ةعطقاهنمق رف نأ أفلا نمير رفلاو

 ا رقباصأ 0 ل ردو ريثك لاق غلا ةعاجج

 رب مر

 ل_ءقواهمطعم ن نعش !نيةعطتلاةس ,رذلا معة ةراصأ نايداعتاب ”ذامثي دا ىو

 م 2

 متغلا نم ةعطقلا قرلادودو انلقرذلاقف لامن لس ذاع نو دخل ةلاضلا غلا .ه

 هليقنال ىرفذيهداشنا باو دونيلملانييقير املا فيلشلا كيت
 -وه 8

 ناسا نحو م ئاكر 23 تواماذمامزلا لاو

 رسكلاب اب هلم ٌقرفو فوحلاْكد ركلايكرمل اوةثاملانودامءاهلانلب الان منكرفلاو هديب

 م مث

 52 ءاريخاور رخوأ مولوق بصنلثمنيحلاق نم فذ > ىلع هقرفهي وبدس حو عزتج افرق

 دهس 8- 8- 9 2 ا سدود

 ةقورفو قورفد قرو كرة ل جرو ىنابعللا نعمذعوفشأو عوق هسياعقراقاقرخ ل0

 2 95 < وء 2

 1 وص وم ا َث 13 تنييدل دل كاد لكى ءاهلاق رةلاديد_ثع زكدقو راقوقو رام زةوقورفو

 برو 6 1 ل ترلملا فوةغلاملاو# وهن اغلا ثدنأت نمديرأ اع راعشأ ىشاسعا همف ىهاسع
6 

 1 انو ل , 00 287 م

 دشن اودم ه 1| ةقورفلاواثيل يدب ةقورف

 دو ١7و وم وو و دوو 0
 هقورق تكلا ىت>موالاو 31 هقوموهعج-هنعلازام



 رت نإ كشمير كو دمحم 1 1 دن ير و ا وا كا نه دل 6-5200 العجل دعاوي ١-2
 سام 7 كايف 1 لفنعو / / . 7714 0 , 4 1 1 ١

 ناجم 0 ش ١ 6 0 قاقلا فرح * هائلا لصد ا

 قنا سا ىلع قحلاءبرض هنالبب دوما فول طاملاو قالا نيب هقو رتل هيه هاه“ هئءهللاىوذر

 رعحدم قدزرفاالاو نامالاورفكلا قرن ةكع مال_سالارهظأهنالدقو ركذ ثردح
 5 شاعو ىاظ و - همسو

 مالدي تت او هيربلا قاف #3 هريس قو را 1 ريزعلا ديعنبا

 ماد زر# حد مساع نب ةسعلاقو

 هد وه

 امية ونبأ ىرعأ 5 03 ىح ا ىفو-لا وأنا

 - 5 عد

/ 

 1 ١ ' انو الا ناوي 3 او سمن ب زعلا بعون نم

 ا .:ؤ

 ندا بأ ولاَعف اوذاضأاذ_هىلعو ٌقرشنادقو لس. الاد داوس قراقهنال عصا ادو# نم لا ءااو

 5 1 قرا وهو لانا اورد يلا قرت وهسسف:مبصلا وتلا ل_.قو ميعلا قو فةغل مبصلا قرن م

 ا ا

 0 د ناو مصللو داعلاو

ََ | 
 | بصتشم ليلا تا رأى هيداه , قداس غلا دا نش

 | لات هذه ما هاه دل ولا ىعرتو هدوم وذا قراثتو جا لد الا نمفراَقلاو ىكلذكىه م هلو

 1 8و 6 . ف أ اعل ف الا

 أ ةرامعل يمدالا دشن ًاونان 1و ةدقو قراو لارا نك 0 0

 ا 2 هرمع* مار رسورطناو منن
 ْ 200000 5 ل لا قراطنا

 1 0 ةمرلاوذلاه ق رودع :راهابقناك اعر وفاذالةدر مذملا ةءاصسلا كا ذكو لاق

000 0 
 7 موه للتلاوقربلا حوت 237 يراوغ قراف ةنرصوأ

 0 هديسنبالاقو قراف لاق فةقانا|هده.بادهسلا نمدر هت يئابلس اا تامر وهوا

 2 ظ فصي ساس ا بدمع لاق لبالا نمقرانلانهبس تبا هلا مظعمن 001 100
 . 0 0 3 2 ةوءعوم و5-5 رك ت١ --

 ايباوَسلا ثامدلا ثيل نس * هلوح نلت هنم قرف هل اياكم

 و 5+ ةدرل ن2 5

 قارفاوماَت دسوق 35 دولا هلوسمابهقهنحرخأ ىثعالا

 ةقاسنلا تقرأ عج ٠ نءاهبرعامةدشن .مآهدلو قلو مدتشت ىلا ,الا ٠ نمٌقراَغْلا فار ءالا نبا

 ةقانوويراقم عملا, تومباهقرافل اهدار 0 راو طرا

 ًْ الكلاو ىر 1 اذا 0 ءالا نبا مقلتالام الثوأ نيدنس كش قرشم

 كد ىرهزالا لاق اها رذا قرشي قرفأل بق هقأرباذا نوعطملاو ثمللا لاق اهوسقلي )واهو

 000 ليلع / 0صظ”ظ12110111111998

 قالو عاشبأ سجد عبرا مالكا |ىفاعاستا لبالا يباوسك ىلاوسهل لع



 00000 100 727 5+ 1 را 7 201 ان توي 00 وانجب هوب ١ 20 يا "ىلا 04 1
 5 2 10 200 01 000 0 اخ ا نتايج لا ب مل ا دا 5 0 5 /

 قاونحا تا 7 7 5

 ا ا/ا/

 تا 8 مساق ع

 نق ةرعو3 قر ةأتليدو نيمسدلا نيرامد عب كرف نر علا نيدام دعت 220 0 0
 5ه<5 ع

- 

 نيب كور ةماهناك هتصانىنا لاغرلان تارا: تاسعا ارفنالكلذو قورففهدقر 1 1 5 هو

 ىدلا ل .قوةنئمطمىر مالا ةصخاشمم 0 -ا|ىذلا ل_حلا ن نموةسيعللاكاذكوقرفلا 1

 - م

 لاكن كرولا ىدحا صقانلاوهليقوهركي وهو ىرخالا نع هيذغت ىدحا تصقن ||
 لاق لصالاُق :رةلا لاو ءاطبلا قرقلا نمبوقعي هد-كنأ اود رسودءاطبلا قرقلا نمل

 م
 ه2 د دو

 ه.ةنقرح تملا ىذا باودلانم ق درذألا بيذهتلا وي اورلا هذه يكىردأأالو هديسنا

 نملعفلاو كلذ لك نمق ل مح .الاو ةدحاو هامل ا رذو ة:ةمطم ع رشالاو ةضخاو
 نوكيىأ هسفن اممتمدحا و لكموةيناذللا امهبامسنالا نم ناقورفأ او 3 كلذ آَ

 نمي عو ناعم نم ند ليو الر تم فرح ولن و نكسماس فرحو الر عت فون ١
 دّقاو ىلاعثهقلالاكاذهلو ناك ةو هذ لطام !او لا نيبهيقرفام لكوتآر ةلا نامل ونايعامم ا

 نحارلالاونا ا رف رظنوناف را ورا وناترفلانورهو ىسوماشت 5

 رو د رااالو لالا الوةار ولا فلزن أم باكلا ةحتافثيدحىفو قرفلانرفاك كرسشمو 4

 مارذعاو ل ال-1اولطاملاو قا نيب قرانا ىأثآر ةلاء( مس نم ثا ردا السنا رفلاالر و

 عاف رلانبىدعلاف ةعاجلا ندب ف ورةاضن لاق ولطاملاو قدا ندب ق راما و

 هود نب ماي ةءاجب لكني ع 2 :

 هسذدكتو هقيدصت 7 ءرذاكللاو نيانم 00 0 نك 1

 رد مول وش ونأك لا وبان بع ىلءانلرت :ًامو ليزع-:/|قفورصتلاناف را و ةساعا ناكر ملا

 بالا ىسومانت اذاو ىلاعت هلوقو بيذهتلا. لطابلاوق ولا نيب ناك امدرصن نمرهظأ هنناثال

 ديعاهلاالات ةاروتلاو»و هن: ناكلا ناهرغلا نوكي ناز وح لاف نود: متمكلعل ناكر لاو

 مح اذهريغيف ىمواىلاءتدتنا هركذو لطاب |او وللا نبق رشي هنادنىعولوالارغم ادرك ذ

 لزملا باكلا» ا اروتلادا رأءامضو ناك ا اوردو ىدوماطت ”دةلوىلاه:لاقذ:

 انور فلفو هسراعهلنا ىلا ص ىبدونم ىلع لزنملا باسل ىم“ رانا لسوهيلعهتلا صدت ىلع ||
 ادت او باكلا ىس .وماتنت [ءارغلا لاك و لطاملاو قا نيب امهتمدحاو لك قرف ىلا هنن أ ىنعملاو

 لوقلاوهانحا اع باكا نمهلا: كح او ل. قءانركصذ ىدا!لوقلا ولا َناكرملا ادت
 مع ا < و

 باطما نءرع قوراقلاو لطاسأ اوقلا نيام قر ”قورامل بوني عيشي قرفام ٌقوراقلاو

 مس

 ( رشعىلان برعلاناسأ ب الكل



 ”'رنسشلا للا ف3 7 اسر ل ير شا الا ا بيش يح ل0 سل اللا لل اف انس عسي 1 د نع اا اخد

 (قرك) فاقلافرح »م ءافاالصف | 7

 0 0. 4 ب 5 0 ا 0 3

 تذخ أف هه: أعط ةف ىف بثاودق ناكو ةدو ريما ف عض عمة مارعلا ديدش ناكواهدإو ىامهتلاق
 نيتوبا !تااقذاهلاح تيلصنات م داما لمسات دخل عطقفرخ رح آب ناو مهيد ددمأ

 ْ ٍ ظ امير د بطاخت

 ة دا سوروس 7. م و

 ش لصف افرق قرعم قرن يعش نيبل غلا لاو ارنب حنيتيشا انييامقيرسُت قرغلاو

 1 .ارقو ىلاعت هلوقو مار 1اولالالا نيله 7 34 دلما ىهبلعت لاق ير تارا ىاعت هلوقو

 ل قوس

 ف ئ خس فرشي دقو مانجا فخ سماك أو انف 9

 تك ا

لال اء زنستلا فهلا هك ةنسئبرشع سو هيعمل
 71 22100 انممشمللا لاو سانلا همهش

نبع نام !ءأرقو ل- ضي ىأ كح أ لكي هيفاعتةفوقك
 0 أ هان , | قغملاو افق ا

0 : 

 : نءيدبدا رفتم لزن نيمولالو موب لزنو )لوقو ليقثتلا انقر ,ةسامع نبا نحن ىورو هانلصذو
 تري سمع سهم ” وس يو #2ةس

 7 عطوم درع ا ةرغم رع اتلاف طبخ ذاضد ةاياغنا

 و - 0 -ٍ

 0 #1 دو

 1 ةمءوم 2 0-7

 هللا ل_صىبنلا ةفصثيدح فو دفا طسو كل ذكه قرفمودهق ةرغمو هقضف سارلا قرب هش

 0 و9 م - هدو

 .: 37 1 هرعشراصتا ىو هرقل هاا هبة ىمتتعاب ا

 ١" || اذكهووه قرت نأالا هرعش قربا نك هنأدارأ فري قرع ناودكرتهقردَمو هسفن 5
 قرمملاو قرغكاوابرضا ذكواذكى ار ,ةاذكواذكط ثةةطشاملا لاق :وقرفم * رمالا لو ف ناك ١

 '00 | نع مس وشلانعداّقركو قيرطلا قرقم كاذكورعشلاهسيقّقَوكم ىذلاوهو سأرلا طسو
 1 1 ! 0 قرافمق ةرغملا مهاوق ورخ قد 0 ماا رطلاق 8 دو ىح

 ١ || ىف ٌكرفلاوناقيرطدامسجتا ىأق يرطل افرق كلذ ىءهوعمؤ رمد نم عضوم لك اولعج
 نكستلاذا هلل_عفالهنال بسنل ا ىلع قرف اهتم ىف فرك ض أ, هلوق نما قوي تأت انلا

 قرف أل جر و ضرالا طغي /رغص رقت ين ةمشح دا اية تم شاكو تامنل اةيلصتم ةصاو

 ئحارلا لاك قار قرغلا عج وعلل كلذكو قرلا نيب ةقورفم | مئاكه يدان ىدلل

 قرد لتجف عت + قالا نك ويد طفح

 ةدمعبلا ءاشلا نمءاق رقلاو تلت قرفألاو طغيام ارز زال نال دبس :رفالاثيللا

 نيام هعانتل قرغالاو نيل ”الانيبامد.عبلا ليقو بالا فرخألاهدشنبا نيتثصملا نيام

0 --_- 

 نيتينثلا



 ا (قرف) فاقلافرح « ءافلالسذ
 50100 سها :

 قلفلا 3 ورا وقد راغتلا 007 قحشذخأ و اناا رذهانلعجى أ كلذ نم ةداسءا رلادددشت ظ

 زيدسج نذل مظعل اد «وطلاكق :رذ لكتاكسش وك انىلاعت هلوقهنمو هنم قابلا د ثلا نم

 نلفناف ةر لا لادعب برمضان أ ىن دوما هلوق هو ىرخ أ ةبآ[ىرحلا مكبانقرف

 قرقو ةزازكقاو راصو ماظعلا لاباكراسفرصلا :رفناةدارأميكظعلادوطلاك ّْن : 07 : لكنا

 نءعىورو ىنايعللا لاق نيقسافلا موقلا نيب واننس قرفاف لد زيتلا فوق 0 موقلا نيب

 قرش ىلا .هللا نعهذف ٌقَرَفكمننب قرقوءارلارسكي اننا رذاق أر هلا ىئيللاربعز بدع
 اهيا هوم و5 لف وه 2: هون

 تقرذواناق رفواقر قرم نيئيشلاني تو ةىرشوملا ىنانللا نعةريخالا د رد 2 0

 ماسجالا نيب تقر رو مالكلا نيب قر اال مر و قرن اف هو 00

 5 00 تورك لاق هنال نا دنالاباق رس لامرا1 ناي ناعسلا ملسو هيلع هللا ىلض يالا ل اوقو 0

 قا 0 2 ِض هوم عطول 0 مزالال اك ”قارتالا رد سف --

 هةر

 200 هلا ا ل بهذ قا م

 ا اذ رمان الذ ةرائواشع ممول قرا ل ا انكار رو قرا

 سانلا نمةسفئاطٌةقرقلاو قرا ئشلا ن «ييحسسافل رشلاوةقرذلاو قروب اارسفو 7
 نيالاق ف رة عمي ئارفأو قار ا عجيوهيميرنملا قيرافأثيدخاىفو هنمرثك ٌيرَلاو

 ْ ري بلاك راما ف لالة غريم سال . 5-0
1 1 

 قبره كارلا لالطأب هنمو 5 هعد نظف ريو
0 

 نهة_ةاط 5200 قاوفأوقيو هَ ه2 .ةهلثموةقرأ ذ عجبقرفو قرف : عج قارذ ذأ ملاق

 ا مهو سانلا نم ةفئاطلا ىب قيرَلاو ءوسقرالؤه مهر نايبصا ف كارعأ لاقو لاق ساثلا

 لافقرفمويراةينو قرفلا نم
 و اههؤوع وري

 قير مهكنؤانسن 37-3 اولدسااَكِمسن اح

 لوقودمع اادمبلا ب نعو نيملا نعل زعت كلا فو قيدصةعا جلل لوقت رقاق هر ب وسسلاف

 الاقبال 00 اسلاراموةوْرلا هش رعاشلا

 ربك اذافدان ولا هنتوا !ا ردك 7 واس اينشَعف م دا اعلا ىبارعالا نبا لاق

 ةأرهال لقوة ود ارعالا ةنشغلا 'رس رلاو ى :رب نيالا فالخ الا اه ا را هنن ولا

0 



 (قرف)  فاشلافرخ » ءاقلالصف 4
 رت 1 1 ا اس

 1 ومو هو 8 دمع

س ىويفسي وهمالك ىف مغ نالف لوقت ترها ارفلا نعىرهزالا قه |
 3 ه

 4 : د همهمو

 دشن ذأو عماو قمطنم ند رطواهاعقنا مالكا قسمنا عوألاق

 2 وو س وو هاو هموم و

 هر وم اس اربع 3 ليهم ال قوفنمي لاو

 2ك ب
 5 4 ةوووص م

 8 رفا فالا قرورة حالما ركل ومقر ؟واف رفهقرفي هقرف ةعمجبا فالخ قرا (قرذ)

 -و وسمسو سو 3 دعو و

مشخ ق تتم نمر عمد الو عم نيب قرغم الذ اكزلاثيدخح ىفو قرتفاو قرفتوئشلا قرغناو
 ه

 . 57 : ًءاَمَد وعي رأةفوكسلانل_تراناكولءانعم نأ دج آي هذواطو سمهعضو ىف رك ددقو ةقدصلا

 0 ظ ةفوكلا وثورمشعذادغس . ةناكولو قرني عمجشال ولان اشم بلعناكن وعل راةرصبلابو

 ٍ ا 1 ناو داك زلااهيفبحبو تبدا تنادي د هقرفمهلبادل تناك ولو «-لعْئمال ذو رشع

ك لبق ىفاذ_ك ارش ملام دوق
نامل ثيذس ا فو ْئشاهيفهملع بع الدلب ل

 1 ] فاتخا نري لامرايطا 

 ةسمالا مظعم بهذ هيلاوذادب' الاوه لبق هبوجو عسا مزليو مصب ىذلا قتلا فسانلا ا 0 0
 رعت مامعب 'وريوواهرعسش
قاعتاذا امهريغو كلام هو هلق وبالاقو دجحأو ىفاشلا لاق هيو نيعباتلاو ةباصقلا ن :رمءاهقفلاو هعوصم هك هأ

 اد

 ناكهنأ هما فرعنبا ةياو زنافلوالا لوقلل دهتيثيدحلارهاظواك رتب ناو عيبلا مص

 قاط رمش قتلا له لاذا الراجل يناحتما اا َهنآدا رافالجر عياباذ دا

 كلذكوراسللاب 000 اشعل وام ىرتشا نايف ةدئافدرك ذا نك رافعا

 1 ْ 0 دوب خو ءاوسقارتفالاو قرد ةتلاو عببلادقعل مق دكلم تبا" ايما

 ْ ' و رمق نلجرلا نيب تروا را نيمالكلا نيب تقر لاقي مالكلاف ٌقارتفالاو نا دالل

 08 رلا جي رْتشا اذا لوب نيسأر سأرلا اول ء>او دل فاو ةنماقا ىو رعب دح
10 

 | رخ الا قيدحاولا تامناف نسارد>اولا سأرلا نئباورثشا و ملا ىف رلاغت الف ناوماان م

 ١ ىف ينعي نيقيلاب عمج وك شلاق هر ناك رمت نناثد دح ىفو ةيشملا نءعمكلامج ةرفدق مك اكف

 : ْ ناكتف معمل هيف سانا فاتخا د قرأ ىلع لع رلا فاح نأوهو قالطلا

 || مّجْنعلا ككلادغب هلئيث تاق كاروص نمهلاثمأ ىو هيفاطايقحا ةًرملاو لرلا نب قري

 قذاو ادعت دسةع ةع اج لكتأ عي هله اج همت ةةعاسملا َقراف نمشي دساا ىفو مهني |

 || عمو دمعولا قدتسا هعضمهفاا نافدقعلا كلذ ,هفراغب نأدحال از وك الفةنسلاو باكا

 || ذاو ىلاعتهلوقو لهب اولالضل نمل هاحلا لها ماا دوج ىأ ةيلهاج هت هلوق
 عم

 ١ رصلا» انقر أر قمار ةوىحنما ق قارفأعمباو مسا قرفلاوءانقتشءانعمر دا مكب انقرف



 ١ يلا 0اول5و رش هس + داعم ملا خا »
 قل تاتش فلا 1 و نعسلا نمكلدو تن اماعر وتقرفأانع رفامترسو اهع رض نينأم |

 نايقسو كلاملاكو ةيدلا ثاثهمف ئيهشلاو مب رشلاهوةيدلاهسفونطملا قا ص ىف _تادىلا |
 ا , 3١

 ا 52006 نآوهلبتو ةموكححا ا همف ىفاشلالافو مالا ٠ مدايتحالا هانا | دف

 - ه 2-9

 1 عقلا اهتفانشتسفامجراتن لاضتةوق قةرقلا اهقتفي ةطايخناقتفو نيستتالا ىلع |
6 

 7-42 ل داع عملا ح.احزلا لاقو تارنلابضرالاو رطَقلاب ءاهدلا

 نيضرأ عب ضرالا ليو اعبساهلعؤم الا قالة ساو ريغدهللا اهلعفءاماهيف سدل

 نتف تعالازبا ىح ذلك الا ا اتينا

 : 3 هوم مجهم

 0 لاك توارغ اب هيسطاقتقهقتفي بطلا ا

 س #7 ءوماك سل

 هن قاف ابر روقاكلاق شفاك #3 ةيشعلك عا ارفذةرأفاهل
 _- ساد اح

 هبَقتاماتفلاو لا ةئار تح اففاهدولح ْت "امه دان اوهنر 2 هتشعلات ءر ال ءاركاذ ْ

 ةقوقدمةدودأن م طالخ أ[ قاَفلا لقو هيلع ةدتئشن هتدتار حار عسا هريغب كما دقو |

 قاتلا لاقيوربنعلابك ملاَقتْفَتأقاتفلاو هحرحوفت كى لان هلي ال 6

 رعاشلالافةكتا رات طلاق 5بدطلا نه ترض 0
 م 9س سوم 86

 قاَتف ف كاذبوُسياييفير كالا عمزوشملا ىرالان اكو

 يا 27و26

 امنا ةفنوكيامنابلا ن ءلمو انوطتلسملاوىذلاهتالع ٠ : رخالاقو |

 هنف تاعجاذا نيعلا تس لوق ]وعد ءر اردن ًاهنفلعج اذا نيل اكلبال 2 ةريسم قاتلا و
- 

 ىشثعالا لاق لعمفوهو رات قَد لاو ل فلاك ل عفلاو ,نيدهلاريج قاتل و هديسئا لاق نات

 سبة بابلا ىف ىسلا كسا 35 اهكيسرح راعن ل
 يي بحرا أ

 لوق نمو قّسف كلملل لاقي بيذهتلا كلملا لب ةوداد+ ال .قوباَيلا بقل ورامسلا لاو

 يقفوا ءووالو لال #2 يعاد ترداعالَتْلا تأ رعاشلا

 ةزاح نب ثرذ-ا لادعضوم مسس -اقانفو ||

 ئ انوا بذاعف قاف « انغأن عام لاف سا
 وم

 ءالبالاف ناتبعشلاف ب #2 رششلاةيدوأف ّمَقلاضارف مرق

 ند نم لد.ءواح ل قو 0 "ذلمءوشلا وذ او نعلا لهاةغلب بلك ةحاردقسقلا فس (قةغزلا

 1 مدع مع



 ركن يخلل| نفعنلا فاتت اماتفلاو

 قاّفلاك انهيسو وان وعلم لكلا ةعان ءاضس 2 و

 فءالالصقانفلا لدقو هب اشصو هن اقنلهحجولاهيهمدشي ضس الاف للا ل صا قاننفلا ل قو

 .ىفو ةماكلا ع3 صنوةعاسجلا نيب برولا عوقوو اصعلاقاقشْناَىْدَملاو رهظيإ ىذا ضنالا

 ,تبيدهتلا قتفو أةاحىفالا :لئسل لال ثيدحلا
 3 1 ا

 89 9-90 و

 : 0 1 ثيدحاف و د قر ,نيدلا فموةةقئرأالو « دذشل أوكلذ ري-غوأرغت ف برحل بق نم

 ١ !هلبضاوهامدلاو اح ارحل مق عن : عقوم وعلا نيب روكا ت رانا اول اوأدحت ةحئاذلاق لح .رلآ لأ سد

 هه

 ةيبقتفن اكدةنبهداد وع سه نو دو رع ثتددح همم هودوهعلا ضقت :قدفلاداردن و فلاو قولا

 5 9و ةسص

 اودوأ هلعّذلاونيدورقفو عو-+نمتاف' الا ىهوقوُدملاهملعت لأ انا لاو سرع

 .[أ ىربالخادلا قاف قدمت, ارم قاسنال يضيق لا تيدجلا نطيلا قاع ىف

 : اأوهلوقي ىرهزالان اكو لخادىلاقافصلا دن ًاوهلاةيو ةناثملا قاتفناوه قْنَلاو

 ئ | رلاهمب ًارقااذكه ىو رولا لا ةيدلا ودنلا ف تبان'نيدب ز زثدد>ح ىو ءانثلا مدني ى لا

 لاح لاجرلا دو وشو ع اسناىأ قاتتفت اهمترصاخ ناك مس وهملع هللا ىلص هتفصيف ةوءاتلا فب

 | أ ةيسللا قالا عقتف قيلارنساو ةمصختا نيب ىتاا ةدلاسا قش ثنتن اقفل راةيلالبومخم

 0 0 ةبورلاهتاينلا,ٌصرالا قانقشنال كلذ م“ ملا ّقّدفلاَو

07 

22 

 قدفلا ماوعادعبال حر 03 قالا بوثلاك فو

 اانا ها مولا سو ًادقو بصخلا ماع لا ماعو ريسك 1 قف« لوقت بصملا ماوعأ دعيىأ

 34 يهد قرة رتل لقا ما مارست تنم جود ينعانا
 م2 م -- 8ءوص < - 9 ني م

 ةيشاملا تت | يو :واَهتو قدفت تعودق ةو صولا ف تقتفتى أى هد ف ةقانو قدك

 00ه 1 م ا < < ورع ت 5-6

 1 ا تام -وبذعلا تيئتداو نطفة 000 و انهم تفناداقيتف لح وت عمتقدفوو

ات 1 تقنقتىحيملالا
ا ماع د تغرام ةرثك ند رب

 ١ 1 : 0ك قستفل

 ه < -<و 8 2 لب

 ا .كلذات وقفانمساهرصاوْةْا اذا كلذو تقلا مسهلب اباصأ اذا راق دف أ ءارفلا بصللا

 ]|| انرماعزب ةمطقدكلسةلاسكق د رطيفعضومنيسةمغب ىنهوشركة ثيدلا فو تاساعرو
 3-5 5 2- 0 و

 . اهع :رمض نيب ةقانل اد ًايءاد قدفلا 10 ل وا
 م سامع

 1 ا اهذخأي ءادوهووتفااوهوأك اتفناةقانل !تقتفنادنزوأ ن 9 خبل : نمكلذو تفس رسو



-5 

 0 هيو 2 _ 2
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 الا ١ (قتث)  فاقلافزخ « ءاثلالسف

 مس 9

 ونأ لاق قوش عسجلباو ميغلان مازللا قفلاو نيف ا اتت تقو ةعاججلا عقوم 1

 قيفصتلاوة سلال زول ق ةوهنلا ىذماعلا فهنا ىذملادم

 قيرولاّنقلا تحلي * 0 ةيعر

 #2 قورتاكن يالي 3#

 باطا غضومىلاعضوم نملْرَيْنا ةّسينلاَلرورطملا ل لقلاقوُدقلاوذ لبالل ىئسعباهل ةوق

 لبالا نم برةتلردشلا ناصغأدببذبع ننج او دالبلا ىحاوف نم ىو ثدحةينلاوالكلا
 هةقراح تعطقنا ىذلا ق ور او تيكر فيو الاقعنيبحل لغسأىف طر متساذاف اهنم لك ف

 ||| ىارلالاك هتماديقباصسلا نماقق باصاسعثلان راق وميغلا منع نسف او يدار 00 .تدها
 ىلا هم <

 : الار ع -فأسعشلا نرقك « اهسوواعبل ضان كر

 رطملااهلوحأم بددد ىلا ضرالاة تقلا ياعمر دس يفعل نيحس مشل قالا

 همور 9-8 ء

 اندوط قع اافانحرخ ىو ار ءالانءا نع يرو ”دالد طع طعملامةمف أواه هدالو

 امه ًامهلوقن مايل نوكن دقو ميغل اههنعولت اذا م وه 1 - 'وقنينن ابد الو 0 و ةئانملا

 ىلع رخر دبى ورسم ثد ب اولا قفلاو اهريغرطمواندالب رظنملاذا

 8-60 مو

 انمتفأو 8 زفتااذاناصدلاَو ف و عملا ىلا ىداولا قيضمن م رخفىأ أ نيدتمدصلا نيوتن ظ

 #3 قولا ىذماعلا فاول * كامل ذو هل 0 :رطمدسقو ر_طءملاعضومىأ اي

 ووك 8ةه-

 ةمرلاوذلاق هلاقالفنا د قتلو بيزا قرم ويت مك ملا ىتفلاو

 0 06 5 8 2 كالا

 هم 2م مد و

 قسف 11 12ش لسحر روينلا قاد ناسللاقينقلاو

 قد :ًاوىرخالان : متتامهادحان' اكناتمعش هزعج نيترغشلاديدح

 قيتق ىبعارلا لصنك هلوق نموا داح ناك اناويتكفيسو ل انمدسأ رشح رارغلا قينف 23

 4 ثتمرعو 3 م

 د00 وءافلامضن قي ازد اوهموقاذا هل ومالكلان الفرو
 «دو

 اي حرقلا ةقتفنملا ى موفد أم اتلوقرتسم لردك

 لاور ومالا قدفت ما[ رعاك انا 9 ديال َُىش واد_>ا واهاكلسمراص ىتااءاسفلا

 - رجانا
2 

 مالا ىلعةبلاغمق * الوثيدحلاةاو :ننسل



 0000 ا م ل قف 1100010- 210100 و ا ا اة ناوزباا رهو ياا ذأ 101010111

> #8 
: 

 دل

 . قانإ ولا نم نينا 5 قايئْنمهتلا ْن رك دعنأ

 5 قام نكس عب رأي «

 ان متلااوذنابيبطلاالو * ٌناَعبا را رهثدشنأو

 لاو قاَقلاتوصت معلا بف ناةبارغلا 5غ قاعق انو قاع اغتهم«لاب و

 1 50 هناعَرَو
 قاعحانج ل ثم ىتلو 9 قاط نم تبدى 0

 | ادعت تاقكي كف قاغقاخبا رغل تبوصئراكح تاقاذا قج نا لاق نا رجلا

 أ كر ريو ريكنتلا] عنب ونش ازا ديلا دعا تلف كتف قاما تاقاذا 3 ارفاق ارفو دعب
 7 م م

 || قيوفتانع نول_ةمدت اك ىلا. ءللا نع هاري امووهوتبادلبْنتوص ويلا فررعت ملء

 دب دو ورلاك حوع و لت لف ا آرىف سَ قع رهبف ةغلوأ وأ

 جادَس قوم لكن اطيش « اولا ةاوُمْكْلا نص

 هع , لو يهذوهيءاؤ هته ىرصت 0 الا كلذ قو نأ يحل 0-1 ىعدالالاق

 حافلا لا هريحاذاءهرصيئدلا َقدعو هفطعةرصد َقدَعو /ظأورهم-اهرصب قدعاو تنشف
 ود سلس وسمو - هع ع

 فرفررئاطلاَّقَعومدفأ اذان هلامنالف مَع لضفملا « رصملان ةيهدارو ايدل *

 عضوموهو ءاملا نوكسوني_غلا تفبةميشكذ ثيدحلا فو عضومة شو ح ربل ةهسأر ىلع ١

 ه <-و

 عيرذنب سقلافو ةيلعت مل ِ وهليقورافغدالب ن ره هاي .دملاو "كم نيد

 م وى هع مو-و : 5 ساق اس ع

 ع صوف ورك دمأ ن نما 5 مينى ايخ أف اخلاق '

 هقئاف 7 فوتو هنا قو ننعلا فنحن اهلا ) قأف ( ..( ءافلالصف اله ١

 ١ دشنت و ُك املا مظعل | كلذ ماو هغامدبلوصوملا هةنعمطع ىفناسنالاذشأ:ءادّوَأَملاثمللا

 رخوم قىدلام ظعلا ىديد فلة مل ديور ادع و # قاما . ن.هقئانىئتشموأ

 00 دقوا اولا فةغلتدعملا نمر خت ىتلا عب رلاٌقاٌّعفااو طقساذا قالا لادن مزمغي سأرلا
 مع همم و س9 9 ماورد

 قد و #* اتِتق وح دو د ديو رلاك ب فتاوشلا قأقواكاَو رقاب قاف

 ش 1 ار دير محول قليلا رقما ساد دلاوه اغلا نار ءالانبا رفد

 1 ودم ةهص

 هقتفي قدك قثرلا ف الخ قدا 2 زوج وتر مولاتناوهو نبل نيقاوقلا»
 | لا #23 اندم مص اهيئاوج ىر از لاق هقش أقم هقتقن و

2 

 1 ير

 مقوم

1 
0 



 ا ل ا ا ا ا يح ا ا ل ع ا لا وع ا ا و لست نس اعدك نا“ رو عل
 7 2 ااه يول ا ا ا 1 7 ا اون - لا فرو م4 ودل لال 07 اانا رد درس باخ و

 1 5 د 1-1 - 2 5-00 9 ل - يل 3 ١

 اك (قوغ) 2 نفاقلا فرخ « نيغلالضق

 ا امنع هللا ىذر حار + |نيةدسعى ىلا باطلا رع كو ءاوهل بطر املاثك قد 1

 75 زل زامل نلقلا اعل هما رولا رت ضرأة يبا ناعم ضر ندرألانا مأشلاب أ

 7 ةيوألات اتش اف نورا 000 برقا ةقمغلاو فب رلانمةديعبلا ا

 نقع عرزلا قت دينوأ ءايولا اهتم _صصقتانآلا ةرثكن ماهموْ وه نلاداسف كلذ َقمعلاو

 ىد_ل بوكر كيرتلانومغلا لقي ئدذللا نمغلا ىمدالا لاو فج دك لفىدتمياصأاذا

 هَقئلدَمَع لياو:املا هلق غوسيال 2 ىوردق قمل ناكمداءزونأ لاق ةسفينح وأ لاف ضرالا

 لاك ل عفلاك عفا وة ىهفاما مدجحالى تح ضرالا فىد لادا زاذااضيأ ةفدتحو لاو

 ضرال هش ننا * قمغلا*ادنأن امي ذانراوج « هورلأف هن لاماعد_بفوكلذ سلو

 قبلا (قمغإ طملا هم حلبا الارثكُ قب :ورطملااهةاحال اوةدحاوب فيالةقد
 و 5 و ١

 اهف رضنلا لاقو 101111 :الا نمليوطلا ٍ
 ى ومر 4-0 ةلد ه6 85 ءو م

 ىرهزالال اك + قووغلانولك ءافرو نعش « د_كااونارغلاقعوغلا تارتواهتعىورأأ
 5م عم :

 الوةغانيغلا نوكم ن ركن الو نيعلانتارغلا قهوعلا هرمغو ىنارع' الا نال اند_تعتداشلاو

 4 ارتلاومظعلا هبف صوت و طا شذلا نيغلانى معلا دسع وا قوعدج رتفاضناى ءرهزالالاكو هقحأ ٍ

 دشن ةديسعابا تعمم ىلا رلا لاق ظ
 و 9 ان

 ق-ععوةرش ناربتشلاو د ناوأ ىنارأ نم قامن“ اك

 5و سو م و 9 موضع ام سعورس

 قردللا هىدسب ورش *« قفلغلاهيلعماطل ونمو

 قيغلاف لاك نلمطلا قملعلاَو قرغلاكلذكو نونملا قل اللب طاشنلا نآرالا دعو الاك

 ةطوفحم ةغل ىدأىردأ الوثدللا ريغلاهظذ- القني هللا أو لات مي طوفحمنيغلاب

 (قوغ) رت قيء لح لا قييعلاكهب ولاخْن با نعىربن ا ىورفرمعتوأ برعلا دنع

 توصةةباكج قاعوءاملا ريطن قلاع ال مدقت دقو ىلعأنعلاوئنلكن متل وغلا

 ن ”سنننالقلا لاق قيغىف ىرهوملا رك .ذاذكعو هونت 20000 رغلا

  قامننمدقلا نكد « قاهئتارُغلا لاف نابّضكي « قالّمالاو عولل دواعُم

 هلبةناالع وبلا دواعسمداشن» باوصىرينبا لاق
 هش , وم ود ه2

 ىانسرلل لماعلا ةدعصو د قانُحنمهلا ةلادددتتا

 سل هج

 قالمالاو عوجللادواعم 3 قافرلا ف بري نمل سقأ

 (رسع لان'“برعلا ناسل ب ؟ ل



 7 00 1 نا

 لاعبو عة قاغلا وق

 اكىركسك قلغاضي أ هيف
 ىىععم هأ سوماّقلا

 ىف خلاانيناجع قوتي هوق
 اهاوراطسلانباتادرقم
 هنال سانلا هاقوتب نيل نبل
 دسملانمباصأاميرضي

 هيمععم ها هيقامإل

 وفني انها 20010101 ]0# 7 77-70

 قير فاقلا رح « نيغلالصف لول

 | فئاطلا لهأ اهب نطير مهلا ا هفاقاع ألا

 تع <

 قلل ىهواجت م .وأاه درا ع نم هينيع ىلع ا مينأج عق هوني ةدح قاطتالتر مثةقلغلا ةفينح ول لاق و
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 رار ١1لاق هتقادالا هه الود :رعس | ملع لرتتالفدواحلا اهب طر

 تيوتا لاواعوم « ةقلغبالا نات يالف برج
- 2 - 

تكسلان ا درزل همسسنوت بلا اذهىرهزالادروأو
 دا وأدم باَهات 

 , 5 اجر ما

 . 3 1 .ي 0-011
 / لنيدحخ 5 ا ثذ نفع

 0 5 . 022026 قر ا 1 ا ريع

 00 ١ 5292 من نمط "و ف فت ةي_ثعىهة سه لاكو فئاطلا لهأ|.مبْنْطعَن ةردهش ىهو نط

 1 | لاو "و قوام ءدأ هتملاقي نابحرمدلا ىهستدر الاب تلاد ا رقفدوإ اغمق 7
1 

 1 | هيمن ةرد امهالك َة ةعبب ' رنه ارعان ءرسكلابةقلغلاو هريغو ىركملا نع ءمنلاةقلغلا ةسم

 0 ظ الا شبيصيالفحال_بلااهئاعنولطب مئاهنوضطي ةسشدخاوئئاهلك ايالوادجةرضراعلا
 ُ ظ ىارعالانبا دشن وأ هلق قالو يق ب نمل حر مسا قالو لق

 0 0 مع ع جس

 ظ
 ِإ

 ع اهقانعأ ولا نمّتحال 05 اهفرعتل اهالغت ملت اذا

 بتّذلا ف قنلا ىف تب بل تاكلا طباغك « ىيرشمل ق العنا ىو ا

| 
1 

 ]| سأل ىلع ةرضل اوهو باطلا ىداغلا (قفغ) قرطلاوجري ىو ريو قرطلا ئيياكوريو

 0 1 ناف فلا لاك ص ارعقرووذءاملا ف تين, لاقب وءاملا

 8ةءو ءس كل 7

 قتردالاهىدسب وار * ٌقفلَعلا هماعءاط لثمو

 ع | رقم ركن كاتو مخبا * ضمد علا قلع هنعْن عسي * رخآلاقو

 0 قحاتجتنبلا سوغلاقاعلاولنعلا فيلو ركل قزو بني نأ ردت ىلع مادام للا

 ظ نزجبارلا لافتا يفرش الوتةواراهتيل نوكي
 دوم دوم وع )و سرع

 قفشيالودوعلازكال وسم ماطوم عر لمت
 وشر ىلع سوقو :دئاز كلذ ماللا نالاغب و

 1 ْ ىهل قون لاب زلاءاسنلا نم قلقا

 ١ !ِ لب وطلا رمل لاقي كار ءالا نبا هتعب رس ىشملاقاَلغة ماو طنملاو لمعلا ةئيسلا”اهرَكنا

 دموع لا 2و م د -

 ظ يققأفلاوعضوم فاو: ربك قةلعوادوة- 0 ءأوةرن حو قاد و رسو قاهفلغ مسجلا ةبهظعلا

 3 ع (قنغ) ل عوق اوب#لارسفوهيوبيس بل ئمعجرسلا لبق ةيهادلا

 م6 ةدهم )3

 تقوادانو جمع رلثد توف هيلعادتألا 2 نمد فوه تانوهواقمت ومعي ت ابنا

 13 2 عدم

 / ِِ طلاق ةدمورملا و عروتمخو ألا ةماخوو لقثو ىلا هباصأ هت ىهفاقمَتضرالا

 داو



 0 عا اواو وم دو ق١

 اد (قلغ) فاقلا فرح « ننغلالصخ.

 قاَعلاس وبهذىأَقلَعو ١ 0 :تانانل اء قلع هرب-اصىأَق اسوأ لاق

 وسمو -و

 ما ىفلاو سلخ ىلع هنهارردقيال نزلا ديو قب ورصاخت دوا اىواغ ناغ“ نهرا

 ه.لعام 00 "اي 0 اا ا

 لاه ليا دغامةغب دج لاف ردبنبةفيذح قأاسيقناءاريغلاو سحاتشي دحىف ىارعالا نبا

 لس ةفيذحلافهعصتو عض يناهز لاطب ةعضاوادارأ تاهل كَمسْماو الٌنوَدَع

 هليحو ىأ | نوترمللقلغف هتبجوأ اى ندرلا ٌتْدَلُع ؟وددك توسع اقف يود

 قبال )سو هيلع هللا ىلسص ىلا نء ىورواَعْلَع نعترملاهقحتسا اذا: نهرلاَ قاعدسعو أ لاو

 ىنلاوزطبأف ةيلهاملا عفن هادهناكو همفهتهرامن ها راد نيترلا ت١ دالىأ نه درا

 رعضااو قمسضىأ ارمسسو قل ناكمورمتلا نلغلاورجيوأ نول نايا وعروس و

 ىدومىاىلار باك فو كا مالك ن 0 ل واغن الئعمو كالهلاو هللا ردصملارعشلاو سءالا

 قلتو عسا ذارهالاهسيلعّنلغوربصلا هلقوردصأ!!قدض قلغلا دربملا لاق قلغلاو لانا

 لس .هدو) .الا دين .وهف املا و ريسالا

 قلغمم ءر2# ناعلق 22000 روذللر غلا قَترام
 نت 4 -62

 سلس دس ضصاس
 كفتسان هعم  قلغو عسبلا فلا قلع حو لطابلا فَقلَع زلة ل قدم ناو يش :قانشل ا ا لايق

 ىلع ملاذا عم قدالف مخ نوت باق مكة فمما ترا ل جرلاقدْساو

 15 ومو

 قدزرغللرمث دشن او هع ىلع نا اولاد هدرو ةارا.خ

 اقسولعٍِاك ول د هنمبسكلا هيلي نعدر ف

 لجو -- مرداودلا دكر اا غو لج عوذلا و رففلا فاو ةاغدقىأقلعموأ

 الع راك ةادآلا تت هريدضقننا قلع هاَملعربعلا ا اًعوفع هال ارزبكلاوهو قلك

 0 0 «”ه و

 ران [ني#تلج عجل هريبهظ ىرت نوهوأ شحم :رهط قلع دقورهظلا قلع كريس عي نا لا ةيوأريدال

 ٌءادالا ىداعت نأ اردد دالريعملار بدرع ىلا لمعت ننا ناري هسعص ى ار طش تنافتأ أريدقربد

 »وو

 ساكو تقلا هنع بو نأ اوهو ًةادالا ه نعت رداعد ةواعفت صنوكد ىدهنع 4 4ع

 اذاريعبلارهظقاع وهرهظ قلعأو سف: قذو نمل لسو هيلع هللا ىلص بنل ةعاف رباح دح فو 17 4 2 0 ا وعلا ب 3 6 .
 ا 6

 تقود ناننالار هل تاقثأ جاي وذأاهمش ردن سيل جن لقت اذ[ هساضد قلك و ريد

 ا ا ا نا سل ل ا وة ف
 ١ لي 4 ا ا 0 ال ايدام طا اا دل ناو تن و وخلل ون دو ذب

 ا 04 : 5 / رز لاا ها بو 20 5 7

 ط١ الل ا ال را لا“

 قلغتس ِ افهعس قلغ وهل ]وق

 ىف طمضلا اذه وهاذكه

 هأ هرطنا ولالا

 هرم

 ااا ع اى



 .٠ هت دنا هلسا م0017 ]ل
 | 125 رم سس 7

 قافلاشنلا #* ع رخازلاو تطحلاذأ 0 اموت "الأ لاو رمسمملا حادقلاغلأو

 سس سوو هم ه<

 قلاغم عمت ةرمشلا ع نم قيام قل ام هالاقلمم ىعسورمسملا فسم داسلاومسلا

 ل و

 مقالا قلك ةوقرتسفت ثلا طاغروصت مو لاف رات ارورخب ل سل تنندشنأو

 رطقلا قلت ىلا ىثواجت يع نسيت لو رونا اهلابو تح, قارس لأ حادق توه

 ةئيكنب ورع لوقةنمو هدأ نهرا يلعن نم افلا صاشلل همحوتف

 وده و

 اًهصنملابعلا قارا دوعب د /قلاعموةموُوفمم يدم

 سانعلاوأ اىو رو تشن ىأدن دفق نالفددحا لاقن ثدللالاق قلخخلا يسوع

 1 ش هدشن ف ارعالانبانأ
 : مسدس 9 مم

 قلتش لاقل كيرشيو ل | #3 ىليسب فيعشلا للا لمد

 00 2 5 كلذكانأ 0 ىثوعتل لان أاذا و طملا ل حب

 نرد سم مر 5و

 ا 2008 1 لت فو بنتا نتف لبنت كير

 سأث نورا بضغلاريثكلا ٌقلعلاركيوبأ اك دتحاو يضغف

 30 © 7و

 لعَبلاَق ما روعي الف * هل :زياذائ رمان ودموع

 1| كلذكو نضنائاغم َدحىَنلَع :و اضرلا ريسعلا قاكنا ىدضا يشل اديزشاضغتضغأىأ

 كاملا ونمهقلطأ دف ن د را مأ را ٌققاذافكفلادضنف راق قلعلاو ىنان 1

 اسرف طمترا ل جرو ثيدكا هئمو نهترملل بجوفهتبحوأ ىأَقلغفن هرلات هلع دقو هنن

 قلع و هيوسسلاف ةملهاخلا سمر ىلعناك ذا ل ك1 ىفناه لا ةرك هن اكو نانا راى هيلع قلاب

 9 تقولا نم ملاذا كلذو نمت را هقتتسا قلع ا ا قع 6 د نترملا دب نع نزلا

 ةأ مارك ذب ريهز لاق هيفا نزلا قبال ددحلا ىف طونرششملا

 00 اتاغدقن 0 رلاىمأف عادولا مون #2 لاكن الا- نهرب كرافو

 ركثدشن اود,كتنهرو هملقتنمت :رااهنأ نعت

 دان متنا ىذا ني ”راوأ هتاخد وع 9 را نملك

 0 و "الى ارعالا نبادشنأ و

 لوس لل ةاغلا "6" واق كا ورمل الع

 هرمز



 ا ل 1000

 ١6 (قلع) .فاقلا فرح .« نغلا ل5

 ٌء و م

 قعوهيوص م اذافادغلا توصةياكحَّقْعلا بيذبتلا فو هنوص ظاغةباكح وهو فاَدغلاوعو

 ٌةَمَمَعْلا ىارعالانبا قيضولاةع_سن ٠ .موأ أ ةعضملاق يضنمح رشا ذاهتوص قو ءانملا

 دنردن| نعملوالا هَقاَعَو ه-ةلغاو بانل اًقاَغ 6 ةاغ) ةيلبملا فيطاطخلا هو ٌقهاوغلا
 ص 0-1 7

 باورالا تقلعمي ويبسلاكباواالاَتةاَعو ليزنتلا فوقلغموهفةردان ى كو ديز أ ىلا اهازع

 و ثدهسوو و

 ل_هنوهو اشم ولع بايو ذب خدر ةوهونلاب ريثكس !ايدايتقالاقيدتوو ل

28 9 

 رعاشلال وقهنموقلغلا مسالا اولاعق عدج وود عسا اوى رتقبا ودةرو 3 لثمل ا

 ةكورتم ةئدرةغل ىهر اقلَعِباملا تدلع ماده لاشب و * ف فرص قاع لامام اذا با و د#

 ىل اودلادوسالاو لاق

 ٌقواعمرادلا بال لو قالو # تعد موقلارذقل لوقأالو

 رام يورمابأت تأ ىح « اهتعاواناو أخف نزام .٠ قدزرفلالاقو
 ههفرسعاذاقلغّتساو قلقناو بابل اَقلَعو ءال_علا نب ورعابأدب رب ىناتسكسلا متاونأ لاق

 وبسس لاك ق الغ عج او تشي و باملا هب يام .وهوكي رحتلا قالا قاَعلاو يارا قالغملاو

 لاقفقدزرفلاو راعتساوءانبلا اذهدبا 3 واحمل

 ماتللاَقالْغأضْمأَتب ما تاعرصم اعنف

 ىهد ذو ىلعو ةمااغألا قلع 0 آلبتةثد داسحق ةو باق العلامات دارأ ىمراشقلا لاق

 جرا ىأ مالك !اهلعىْغَتساو قلغلاك قولغملاو قالا اواي اامدس ايدل

 ا ممرار !ىفىأ أقالغافقاّتعالو قالطالثي داو لكشمىأ ولع مالكو هسيلع

 بابلا هيلعولْه هن هيف مت قلع قلو هم أ قهيلعو مولان ال هارك الا قالغالا

 ءاشامهمدؤ ركن كوشتملاب ىلوىلاهمالسسالت :اعأ اقالُغاو قلطي تحهيلعقيسيو سحو

 هنم مسالاو 0 اهم اَمديتَقاعديدح ىَراَسأ 1 قدزرفلالاقو هت ير نالف قلل اق

 2 مصرع | مع

 ديزز ىدعلاوُقالَعلا
 هد ' ل

 فالغلاءاونقي ًادقهول و # ئدعىدوأ ادعلا لوقت و

 ند عياسلامهسلاق الغلا وقلغملاو هيلعههرك اذهل عشب ءشىلعارعدي ْرَقَلَع أف ارعالا نبا
 -و 4 و و 2 2 ا

 ديسل لاف قلغمرمسملا ىف مهس لكو مالز دانا

 ايما هاجت قلاع 0 اهقل توعدراسنأ أروزجتو
 2_- م



 دش اق فغلاىاوهوةلوق

 ”يلمهملا نيعلابىأ فعلا نم
 سوماّقلاح راشهدافا

 ف : -6 ءاملاو هلوق

 "رلمهملا نيعلا قةغاوه

 نيسهولاب ىو مزحرلاو

 (ققع) / َفاَقلا فرح * نيغلا لصف 154

 : سعر سه . ٠ #4 هو م 0 . ٠
 اهذخةملساءلا ةفمه رد (قسهيفاسك 2 رخأفهّس .ىلحد اىح ىدنهديقرافا ف ىديذخأف مل

 ظ هنااونوموملاريمأا'تاقلو 1 ماعا همك دفمَعَت ولا فعلا ن نما فاو لبي ىل اهبنعسسا 8

 هدم هقفحأ طولا هُمْعَمَع مدالا لاق ناد تار علاقف اشرت َذ 0 ات 0

 موعجهلاو اقلاع تى و ربرطلا نعش ظمأ لوقو قففلاِ نمد اوهودنلمأ وسلا

 ةبورادشنت ايوا وفقا ماخب ة غلا . نمت والا قالا لع

 مءاكدلم مول ) هم امسص و) ص مسوص وى2

 ناريشلا قفغتواة معى ذغي ىفعبرشلا 2 لا 53 قفعملا دهنوىازغمدسعي نم د

 قاد < 2-2

 ةعاسو ب /ايوع ادا ىبا ارعالا نبا عجب ا ههول هيرمش ل وكرت أدعي ةعاس هي رش
 8 هاو ع نق

 َّظ وس يياد اًممعتِبا ارشلاتقفغتو قفغتدةذبارمش ةلارك ١ اذان 12 :دقفةءاسدسعب

 ةيورلاف درولا فص نم لارتكاب 7 0

 رعاش !لاكةعاس لكلب الاَدّرتنا قْمَعلا لءقو 03 معلا دزولا نم تارا بحاص 2

 ةص د س 2-29

 قع صوم كرين موابغ 3 0 نمىضغلا رت

 01 ميه د#ا 2 6-00 0-0 ا

 عساولابرشاوهوىرحأدسيةرعتبرشاذ وعد هو اكعد الا تن رش ءارفلا لاقو

 لاو | ارسل م نر مع او مونلا قيفْعَتل او

 قدح ميل لا داوعلثماهب ه ايفا "اسلم : وادو ملم

 اذا قفعو َقةعورعوأأ قرت كانك نار هالاةقممعلا و هرعوأأ قرأ موقفا 'لل_جو
  00و١ 1

 و سمدو5) 7 و

 ةدؤرادشن وفطعملا ىمدالا لاقو فرصنملا ممنوع رهخنمتحرح

 ا ةمسدو 2و ير

 جفا سانت نعزي عبرأ #4 قتلا عبرأ ىدرتح

 ىفامتا فلعت لاق دكار ءالا نان هكر زل ينطق ةأهاأ (قلنغ) لق قفافو

 همم © <” وو

 ممل ردقلا قو ههم_ثأامو را ََقَع (قغ) اه 0 دقو ”رلمهملانيعلاب ةَقلمع

قو 0 ا قي 0
 1 ثتوص 0 

 دلنعت ل ان كمية ماعذو ا 0 وق ديا ا ُّط ارم روص
 2مم:

 0 همايقلا مول 0 در هَل سعشلا نا ناملسشي دسوق ةوكلذك امي :راَمَع و قغب هملظاقَع و عاجلا

 ا ل ووقت مسام 57 ءاورىو تعقدت وطنا ى ىدحع | سانلاس ور

 نس سس

 هي ءاوصأض عب وغدعير عملا هنمدرضو»و هفققر هنود فرقدلاقعو َتَوصاعممَجَوع



 ١ (قفغ) - فاقلا فرح ب نيغلال ضف“

 ىل_.ةوليللا هنىنعت حاجزا لالالا ذاق ارش نمو اوق لدي ءلع هلا ىلسض

 و م

 ند نطلب نحل يللا ق-عوربغ اسم راهنلان مدرب هنال لعأهلا اووساغليلأ

 ركتعيوطاةةنيحىألمللا قع ْنيحهتدت ؟لاقب هلوأل اوسدلإلا ليش نسا نمءاشعلا
 - م5 دس م 55ه لي

 قسحا اهدح عال - هو هيلع هقلا ىلسصهقلا لوسرءا.ثدحلا واق سغقسفنر اناتلا و

 نراغلا فامهو ريف ساعرمأ هب اركب تأ |ثتددحىفو لدللا هل ظ نضهووسستلاف ل

 مو م مو

 ىذغي تح ىأ نا ارقلا ىلع يللا قسغي تح اورطةتالرعثد د- ىو اَعَسْعمهقءامه لع حور

 نسحلا نءىورو ٌق-َسْغعلا ليقأ قف-كلا باغاذا ليلا يساغلا و راغصلالامحلا هتلظن لمالا

 ىلدهلا اركدى ألوقوةبل اغةفصامهالكو قساغلاكٌقاسْعلاو للا لوأ أىساغلا ا هنا
 ووو موم د مد 71 سي »د هس

 كن ررغمتاقسغلا ىشغي قهمال و »ع هنيشي مان وكلا ىفالف نامه

 ررنلا نك انوا مب وٌيسشامفاشلاوةرخلاتادصنتلا تاس

 فيفا ورع :ولأءأرق دقو 2 1 مجووقوذ ل فاذدهلد راملا و هوحخ و مق نممهدي دو

 دعب سال اهففخ وهاد ,عءناصصأ ةم ع هانا ى<اهاقن ديد_ثنلابفاسكلاهأرق و

 لثموةدتثمقاسعو ناسكلاوةزجو صفحأرقو نيسلا فيفتي قاَسَع تاو ا راتخاو

 دوع_سمنباو ساسعنتا نعىورو نيتروسلا ىفافيفتافاسعون روقانلا ًارقو نولءاسنن معىف

 هيلع هللا لصىبنلا نءدوعس ىلأن ع ثد دا ىفو رب رهُرلا هارسفو ديد هنتلادفاس غارق ههنا

 ديدشتلاو فيفختلا قاسغلاايندلا لهن ال انتل ف فاي قاع نم اًولدن اول لاك ٍلسو

 نانملا قاسعلاو قاسّعلا لمقو مهعومد نم لمسرام ليقومعلاسعورانلا لغد يدصنمليسيام

 ميجا تةفرلا رءارشلا لاك طقفدرابلال_قو مهلا قارحاكهد رب نم قري ىذلادربلاديدشلادرابلا

 ف قسسغلاءار هلا هوقوذ بلف قاسعو مج اذه ىنسعملا اوارخ ريوانتدقت
 يسم ى مد يف ال خي مو ا سد

 رياعكو زوصقماقعو و -.غهسف وزميل, ناد زوثاوزو ناو ماعلا فلا ة بو ماعطلا شنق

 زك جاما 8 و

 هقدعةردلاواصعلاو طولا ءبرضلا ىلا ,(فغ) ماعطلا شاق نم سر

 'سورع 79 هم

 ا ءىورو ةرلمسهملا نيعلاهقَفع ءاحدق وهم ةرملا ةقفغل و و هر اتم يلا

 لن ]وأ 06 لا ا

 تقوس اة مرا اذا ىخ ىنعتكسؤقد رطلا



 قارا نا ا ةةانيسل“ ف تضع لا

 1-39 0 واب ال ع ينو نسير + 1
 3 097 8-5 5 و

 (ىسع) فاقلا رح هب نيغلا ضف 11

 ش : -<7 اني

 تداك الاول ءادىلا الص آن وذلا نوكحاتحا كل لطااذاو ىدرغب اقم قءلعلا نوك نأ نم
 ا هَ 2 . 1 ل يارا : .٠ 8 . 32 هس ٠|*

 ّ ا ير ا هناىد_:ءهيفلوةلاولاف ةدناز

 مو مس 010 60-8 ةسور

 قاضبأ ت تيثوقّلوَرعو قئارعو قونرعو قيرغ قمرعدولوشي مما كلذو ةلكلاالوصأ

 ةماكلالوصأ 5 ةندعو تان :اهاكعضاوملا هذ_هقنونلات تاق ردو قينارعاولاةفريسكتلا

 صاعنبةدانجل ونوال أ :وكيوكح
 را 3 1

 : اري 0

 ىو

 هقوررغ بذج يبارعالا نبا رعسشلا ند 000 فذ قئارعدارأ
 سم 2 ودم 5 ىو نإ 5 165

 اناق_سعو اقديغوسغت هنيعتقسع (قسغ) هافقرعس ىعهو هقو ةرغل بدح و هتدصأن ىو

 عرضلا نمسصنا اتَسْعْنيللا ىسغو باصنالا ناةّسغلاو تلظ أل دقو ترصنا لسقو تعمد

 قسْعني-هنعةنلا ىذررعلوةدنمو تّدرأو تدصنا اناقسعو اعَسْعىسْعَت هامسلاتقسَعو

 هئملاس ى أناس واق غح ردا قس غولام | ىلع ءللا بصنا ىأ بارظلا ىلع بللا
 : كاسل ع تالاف سا اررغش نام

 2 مس سو وم

 ا ما 5-3 0

- 4 - 

 ملأ يمل 6 سىضص

 لوقنمورلغأ اوييصنا لع: ال كر وصل ل ياو ع لع 000
- 

 012 سس يم 8- ثم 3

 اكرءالا مهلا تيكا 5 هدية لالا راع تانقرلا نبا

 ليقو هتإط لول بق وهتلظ لمللا قع .وبارظلا لع لمللا قس غ نيج رعت د دج تمولاك

 ال0 | ثيدعب فو لسللا نسخ ريل برغل رح أ ىأ نذوملا وسغأو قفسلا باغاذاهققسسع
 عمه مالظاوهو لمللا قع ىتح برغمل رخأى أ -غأقسغأ ميغلا موب هدول لات هنا مخ

 سَ شةخالاهتالخلو وه ىلا قنا اعنا 0 ةلالاهو ثيدحلااذهريغفكلذ

 لقوى لك قلخداذا لم الا اذ هىراغلا ليقتقواذا قا ” مش نمو ىل اعتدل |وقو هلا ل آلا

 قاف فسلم هنالهب ىعمرمقلا نرانلا بكد ا روهاس فل داذارمقلا

 ةشناعناثددحلا قوىلعث لاق لظأاذااك ل قيس علظب وّدوسب و هءوضيهذبىأ

 اذهلاقثهيلارطتورمقلا علطامل ىدن )و هبلع ا لصقل لوسرذخأ تلاقابتعهتناىذ
 - 2, م -
 3 3 03 2 0 1 1 م ا ا :
 ىلا نعةرب رهى انع ىو روف سك اذاهرمش نمكأ هرش نم هللابىدوعتف بقوادأ يىبساغلا

 ىلص

 اننحصب م

5 



 ١"( كارل + دات #4 نيغلا لصف

 اكمل ا ا 0 5 5 2. 3 5 34

 لخدىت>ة_طيقهناك قو رع ض- أ ار اطلق آىداولا 1 االعزانحنا سامعنباثد لد ق

 3 1 قثءعاا 0

 2 ةدالو 8-0 ند ئ جرح 2 لب وطز اطوهدزخ لاهو ركل قسنرغلا يمدالا فذ تس سر ارفف لل ف
5-0 2 5 

 دشن اود ورغاهد>او ىك الا ارغلا تمكسلا نبا اولا

 --- ةص 57 هه 572 و

 قرنارغلا فرت نزملا بك اسنم 5 بد-ىذ فو ىف ةيداغمطوأ

 ىىرح هلوقونزملان ءاكاسناك امتىانز 11 تك اس نم هلوقو قرع هلاليسيدح ىذبدارأ
0 

 فق أ رغو قي رغقدنا رغلاه_>اودريغل اكو عم 0 لا عمىرجيىأقيارغلا

 ىراثالانا ءاملا ريطنهروك ذلا ل_كالا ىف 8 هو مان_صالا ىهالعلا قمئارقلا 20 تياسل

 اوناكو ركلاوهل قوه ضال هن نسق ييرغو قوترغاهدح اوريطلا نمروكذلا قينآرقلا
 عقتزو ولعت قلاوويطلا تب ثفكلا فل د لم لا نم مهيرقتمانصالا نا نو.عزب
 قئارغلا هي نسم اوهوقنارغلا عجبت ودسملا ىف ئارعلا ن وكت ن زوو لاق ءاسمسلا ىف

 رفا ءاهنذ مضلاو فلارالا ا وعجواهد_>اونبب قرغب الف ورح تءاجدقو لاف قنا روق ارغو

 9 و

 ه-.عءج-و سو درعلل ن هأاع ءونفانقهعج سدنهملاو قو رق رولا مسار عارعووفاذسعو

 ثلا'ىأ ثااثلا ماعلا هلوق ةعغانلا ىشو نار 200 2 ايهم لافو ىقايَقء جنو تلاثلا ماعلل بقاسقو ن هاك

 ها هبقتنأىذلا ماعلا قرغلاوقازغلاو قبر ةلاوهومعانلا لهب ارعشلا ن سلات اشلا قئارغلا لاقو حرا

 عيوعم

 رك دوئحنالاق 8 قانرغلا قراممةاَمَعلا لق #2 د_كنأوةقنارعوقنارف ءعهسعجو

 ا
: 1 0 

 نع ىلعانأت اسف ةدّئازال لص ا هسفنونلا نأ ىلا بهذوةسهبرأالا تاي ىف قم رغلا هبويدس

 نوكينا تركن امواهلب اق. عب رالا تش وص نمهلريطتالو كلذ نبأ ن م1 تلف كلذ
 دز لف كا ذودكو بلظتعو لصد د لبهكو ةبمدخ قانا اهلباسشي الص اهل دخلا ةدئاز

 ةبراعئوءدهد_هولوص ”الاالادجوب ال قاحلالا و قيما هي قلع ادقدنا لاك نا ىلع بالا ىف

 ىرتالأق اسم الاد ور النيعلا فيعضتو ةفعضمهتدعو لع :زو قملعلا نا كلذو لل دلا نم
 نيعلا ظفل نمن روك" ا قلع كلذ نم ئنسل بالكو نيكحرو جاو للا

 - م

 ىعملل دمفم لعفلا ىف 55 ذو كو عطقو# لعفالوهامنا نيعلا فدعضت لص اناكلذف“ هل_علاو

 ناك الفهفو هنمك] ذرثكت ىأ عاطقو بارشوريسةنو ريكس وحن ءامس“الا نمريثكى وه كلذكو

 ةيانعلا نا كلذو قاما ل_ع نا نكعلرءثكَشلا لعل عفللوهامنا نيسعلافمعضت لصأ

 عنجادهفهب ونعمال ةيظناقاملالا عائم نال قللت انعلا نهى :وقأب درعل اذنع ىعملادمفع

 ) رسعىلان برعلاناسأ 2 1(



 ىف اذكف انسلاراجأ هلوق
 سوماقلاح رشقو لصالا

 تدبلا بسنو اهلاراحا

 عارصملا جنم نكلوجادعال

 هضس نماندس اهفلؤالا

 ىععم هأ

0 0-772 

 ' .(قنرغ) - فاقلا فرخ « نيغلالصف 0

 ددّقالو اهتدايزب ىضةنفىلوأ, تسلاجناكلذو سايقلا قير طن ماهو ةزمسهلاهذ_هتدانز
 لاق هقرتسمي وةضدسلا نمهيفتتام عم ىلع وح ئقرغلا نال اوقناالا مهللاق :رعقعناهيف

 د ازاهناةثف ل ةزمهىقدقتعت نأ كلزامل هفعَص لعلم داَقَتعا زاجولو دعيهيف ىدنعاذهو

 لا هارت ادبأباصسلانالئلر ل ودا مله سأر عفراذاراجلا ف 0 ى-عم ىف امن ىلا بهذ: 2

 || ةيلصأب تسل هنزمهن ا 8 ةرغلا ةزمه ىلع اوقفت اوروصنمو آلاف ءعض بهذ ماذهو ف عفترم

 ((قدرغ) قرغدت وةيلملا هّسعاذاوهل بق :و كك ىأ ةضفلاءقركم ءاخ 0
 00 هللا بيذهتلا

 نمترْضةقدرُعلاو هتلر اذ هر سةأرملاتقدرعلاعي و ءى لك سدّ ل يللا سايل قدرا

 1 «(قغإ « اكدر مون لطقاذاانا 5 ريس رش جال كرش ارعونأ رصشلا

 006 قنا زار جوت لوصأ قت كنتور ةفيضسوأ تامثلا ع نمرشتتملامعانلا قبر رمل
 7 1 مة هس هو

 ْ قيتوفلاو قرفلاو فورا 3 هيككإ ارغو هردسس قس: لازالو 2# ةداسن لاق اضنأ

 لاق لبجلا ىعانلا باشلا ضسالا هلك رغلاوقنارغلاوقان رغلاو ق.درغلاو

 ه9 © 89 ص يو م

 لا رمل ناي نبأ دوذ لاعمال تان ءتناَدأ

 ظ ىلا 0 ب ىللءثددحىفو لجلا وةقانللامهانمناو او ل>ر انسب لاراعتسا

 لاكق قئارغ باشا قنا تارا تورت ةمرأوقا هقورُ

 قئار هلاٍبابَشلا ناعن :رتاثدقو 5 ةرلضكل:مىبصلا بالطتناالأ

 ١ ةئلتمةباش نار 4 ةسقنا تأ رماو 3 زف ىالتالا ١> كرهزالاةنروأو

 ْ ىلارعالا نبادشنأ

 قل :َرعتداندنع ويلا 5 . قراشماوضفايكملع 5 قرازآلاب وهو دعسا تلق

 ئ لسا فعالا وج ولا اوقنارغلا هسف نامل لاقي 0001 جرلاةقنارغلاو

 فو نيغلا م خلق سن 0000 :ول درعا وقين :ارغلا كادكو ةفيشح ولأ [ هاكح تالا نآوه دو مسوعلا

 فصيل ذهلا سود ول لاك دك ليوطءاملاريط نفد وسارت اطول 5-5 راطتونلا
 خو لولا يئركلتأ #* كدة حلانيلاراجأ اصاّوغ و و2 ةهضدثو

 لحرلاام.فصواذاوىوتاب عي جويل ناوهر لع جبوها عت را

 ||| تا كلاوهو قئارغو مضل« قونرغوامس مفنونلا عفو نيغلارسكب قوترغو قير مهد حاوف
 هركذ هاملاريط نم ضر ًامطقوثرُعلاورعولأ ةقئارغلاوودنارعلاو فلاب قنارقلا عججاومعانلا
 مهلا



 - ىف رهن لدي عت نع الاب لباس ا ملل ديا 7ع «اسلزيف . يبتسيسا هضاب . 1

 , 3 1 4 0606 و 0 6-7 "ا م ءديضيا
 4 2 . - 0 : 4 ا

 لو4 *  (قرغ)  فاقلافرحخ « نيغلالصف

 اهيلارظتلانسانل !نونع قرغتسست ىادحاو قرغت نو َقْعَت أ صا نعي فرطلا قوته هلوق

 مد واهمدن اكو نسال ةقيبنأ انعم 000 وقام يل_فاغىأ ةيهال ىهو

 نساحملا ةةيقرتراصف ميلا يتيعذ هالاعس ءاغنبغنوكنام نسنحأ م رملاو قام

 راّطنلارظنلقستا نأ دارأرطتاذا افرط ف رطب ف رطلاةي و نيسعلا الون ١ 5 فرطلاو

 ريعبلا لاقي اهمَسح كلذ لغفيامناو ةيهالاهنكلو ثلذاةدماعالو لمع ىهو اهتشسجلبيلا
 ناطبلا و ريدصتلا قر فان يجلب ىحماز 20

 ةفاشألو 3 ءرمتسلو 5 و رأت الف ريغا اوأ ماقلاهدل و ل ىَتلا لالا نم رد وهقرغتس

 قو و تيكسلا نبا لاه كلذك لاو اضرفتلو بيذهتادازات ”التماعوملاانش ور و

 ّق قرع انعتةرورغا وبيع عب ملسوهيلعهللا لصمتتا لوسر ىهآرالفثيدسملا

 ةب سلا ىهل.قو حدقلاردقْنيللا نمل #لقلا مضلاةقرغلاو قَرَعلا نمتاَعوفاوهو عوومنلاب

 لا الا فص خامثلا لاق ى قرع ونبللا نم '

 هص وم 5 ص وم <

 . دوه مطل اوأحن وألا عصان نم 5 اهرغاهتارضْتنمص دقو 0

 نمدوهحناو ماعطل !نمىبتشملادوهجلاو ناحهدت نام : اورلاو دوه جير وأ“ عاطقلا نبا ءاورو

 هبقو تنس دقو ع هيلا اورلاوهدبرحرخأ ىذلانإللا
20000 20 

 دور ودل ىراعق لاس الا نم ه ةطيلال ءقسقنا

 "هلق ىلعى 0 لوب ابهر لك أنا علو فرو بهذوذلا طقرعلاو وأاس ”الاو دوصْحت كو ربو

 هسئهو هب رش "الا ند هريسغوناللا نمي رمشلا ل_ئمةقر هلادسعوأ نإللاة ريع فو ع

 اممىا ءافلانمهضعبهاو ردقو هقرعتراصفىرن أ ىفو قرع لوس نوكيا ثرلسملا

 ةللاصلا لامع أ عاضأىأ هلاع أ ٌقَرَع !ىتح ىصاعملا ل م_هف نس ابعننا تن د ىفو فرعي

 هزصأو هيف ى-متناو سهالا ىف غلابكأ علا فقر :رغأ دقل ىلءثيدح ىو ىضاغملا نم كتراامع

 هتقرغ أو هويلغفهسيلعاو رثك سانلا هقرغأوئث لكىفغلاءنلريعتسا مئاهذمو صولا عت نم

 | رتطتلا ضسلا ضاس ةقزتلملاةرش ةلأقر غلاور ”اطقايرغلاو ىاربعالا نب نحيل

 كوع رش ةضمملا تار و عقلا ةزيشقلاا ّىقرغلادب ن1 لكحؤبىذاا ضايبلا يقرع

 ىج نا لاف ام م رغلازأةضيبلا اقر ةرعو تلاد تاعف يسال تاق هرعو هقيقرةرشقاهلعو

 | ءاضقلل ىرأ ت لولاك هريغالو قاس اكل ذ لاعب لود ةدْئاْز يقرأ د :ر.هنأىلا قدعاو بهذ



 2 02 5-15 56 9 1 2 وجسر ا يل ل ل ل

 ١ (قرغ) قافلافزح « نغلالصن 7

 ةسدع يوم د ..2ه سد ع

 .لباوقلا هنقَرعاسيكَتلأل 1 ةةلخرولرعماعف روع ظ

 لع توع ىج ىثنأو ناك اك فاعمل ماعلا ءامدو ولا مر تا راق انالاقدو

 500000 رك لتلك

 ايوأمامو ربا * رك اها َتقرعاذا
 نماهق!املاهداو ىلع فاتن اش اهي وسلا قالا ةركملاو لابخلا ضاررآلا

 هاب املا ءام نذل :رعاسرلابحلا لح َرااهلعدشاذاق رولا معاريس وتيذهلا بعتلا

 قع نابل 28 و سوقلاىفدملا ةياغمر غلب هقرغو ل بنلاق رع وةمرلا ىذلوقدشنأو هطّةستف

 عزننم| صو دحلاز واجءوشلا ىفٌقَرْغأو باعنتسالا قا رتسمالا واهدمقوتساى أس ولا

 دودص نم سفنالا علا نو يا رك ذءارفلا لاك 0 رغتاعز رتل اول زعل فو مهمسنلا

 م ما قرغلا ىره زالا لاك سولاف ع زانلاق رباك نارغا تاعزانلاوك |وقوهو رافكلا

 3 الاولة رئافهسوت وعزت ليمان با اها رغا تفرع نم ق.ةلاردصملا مانقم

 ع الا فقارالا :ونغلادنسأ حو رطل هنا لاقي عزتلاة دن ءمهسلا دعا نآوهوحرطلا

 نئرفلا قرغاو طا رفالا وول الع نرضن ةديادل ىلا ةلكف اص را ىلعع 2133 را

 ق رغلا قرتغا لاقي اهقرتعأ ان بر ىلءانأ اوناوكا' لاننا ثيدحىواهقيس غاهطا لسا

 ني رسْعا و هعضومق روك ذموهو دل ههملا نعلابىوربواهقيس ع اهطلاخا ذا لكلا

 . ديبادشنأواهتخالاقباهتبس مليح طلاخ اذا سرفلاو ثلا لاه ريف را ىف هياعيتسا
 هم <

 ُلَسْفرخف يدلل بئاص د ةنرشف بلعتلا قرغي

 اذاّلملنا قرتعا هلوقل دج 5 هنرشق ب لعتلاقرغب 5 وقلب ىرد ًاادوصنمولأ لاق

 سرفلا لاق ةدسعو لاك قا رذتمالا لئمقارتنالاو قارتمالا نعمرغقارالا عمو قبس
 مث سا ج

 0 هترتشف تاعثلا قرع * دن لوك زنق ةمققملا ناطحة شت قرا ذو نط قياذا

 وع دبس نو عملا قةسانمو يمليه هن. نعظي هنأذا ا ل لعثلا

 سقلوق ه:مو اهتسحاهربغولار طنلا نءاهلار اغنام هلع ىأ نمانلارطن قريت ةنالفلاقبو
 907 سو يس تص 0-2

 قرااههسو اتاك »* نهال خو قرطلا قرت ميطخلا نبا

 1 سوقتلا برسول خارلادب مقاسه رو سوادا ىنمتنيو فاصرلاَب رشي ىح عزفينأ

 ! نا ىاثلاو هفلَصكهطاشن ىأ هنرشىف همرضحب بلعثلا قس سرفلا نع هناامهد أ نالوق



 ل ا ا ا ا ولما لا ن1 تا ا
 35 9 5 1 ٠

 ا 61/ (قرغ) فاقلاق رح نيغلالصق

 ه ” وع

 ريسصرم م اماددع راصل م :نيجحتكلا ةقلاغ ديرو ريما نيل َتا اوهلبقونيضلا

 قف تان اقيدانغل اورجالا فا>وركذو حط ادعي رض اكذب و اكردمامَصن روكي ممادوطم

 هاناانفكوسرلا قرغلا (قرغ) لعأ تلاوة دملابةفورعمرتب نيتعتفب قدري رك ةثيدحلا

 وبألاققرامتوهو ار قرعدقو قب رع قرع جرلاتانالبلا هيرهتو نيل ب رىئدلاهسشيوأ|

 قرانا و تناب م ا قداننلا وءاملاىفا وكصأف 1 ملا

 وهذ هللا هض ع ضير ذك ييرغوهنافار 31 | هتاف ألم نعم يهذوهو قربا

 هناللموأ ألوعشم ىنععل بت في: زالاو قرت عجو ناركلا فيَ او شرم موقو ضيارخ

 ءاملاؤبسارلاَقرَلا ليقوم ليت ىلا لوعفمو ل عمم درب م همكزنأو رجلا هكر لاَ
 هسمفوقرغلاو قرط ثيدحلا فوقي رع رتل و دقو هيفتيللا ويعلو

 دقئذلا"ارلارسك, كولا ناندسعوبأ لاق قولا ءاعد اعد نمالا همفوصتيالنامز سانا ىلعقأي ظ

 زحارلا لافي رَعلاوهَقرَعا ذاق رغب لوءاملاهيلغ

 استايل كرام الش كا راها

 نمالادارأ ا و امناسنا نيعلل قمري غااكبا و نمل نمىرأ ىذلااذ_هلوقب

 فامهألا ثيدلاهسنم و الا َباطءئاعدؤ صاخأ لالهلا ىلع نشأ نمد الءاعدلا ضلخأ

 ىأرهلا ىفاِرَعتام هنا ىشحو ثي دح فو ردصملاءارلا غب ُكرَعلا قوس قَرَعلا نمي ذوعأ
 ىفةفوكلاد سرك ذو ىلع د دحىفو قرلا نمراعتسسم هنم وانك الاف ا رشا

 قرغلان ل قرْعلا نملوعافوه ل هبفوروتنلاراهواز

 ادكهريمالا نيا لاق ءارددمف اكرم 0 :و سنأث ب دحىفو هنمناكح مالا هملعح ونامزف

 هيلغىذلا قرع واهلعأ قرا مكس زنستلا فوقرملا قرغلاو اه سمو فورعملاوةباورىف "اج

 هقرغأدقىذلا قرْخْلاَو كاذب ل 'موشوهمفَق رع دقو قب رغ وىولملا و نيدلا ىف قرع لجرو نيدلا

 ننالا سف "املا لوخدلبصالا ف قرلاولتقلا قير لاو نالكب راهو هو درطفموق |||

 هر اذاَق رش ؟وءاملا فذ درغلا شيدت ركل صعب ىتحمفلا فقر نحلاَو كا يف كفانمإ-ذق تح

 لخدتى> دولاب ذ ئلاذا كلذوداولا لباقلا تقرع لا اذهن فو ت توعىت> هدفانم الفءاملا

 مهاد يسناف ءاساسلا تعدها هب تقرت رق قرغقدوأ ومل ”ولياقل ا رعووإهقتفدفت اءايباسلا

 ىناييشلاد وعسم نب سدق عن ىشعالا لاق تاقهماشع :وهسقو



 نيرا ير الا باي ووو ادم 17 02-7

 (قدغ) فاقلافرح وب نغلا لصق 6

 هم لن م

 قد ؛رطلعاوماقتساول عيل لاق هسق متلو 027 مهائمق_سأ الدق رطلا ىلع

 ةنقق نما دج وسبل نجح رلاب ايرقك ن نأ الع ىلاعت هل اوقكرا رتسُعا تا ان مهيلع انهفا ارفكل |

 ادءقَدعيَ حلاق لسعاقلا مش اقدَعلا 1 ردصملا قدا حا :لالاهوريثكلا قَدَعلاهملاو

 مهانمقم "ال ةلوقو ثنللا لاك اندم ولاق ءامملاو كاكملاقىَدَتلا رك“ اذا قدعوهف

 لوقدهل_:مءارغلالافو رعسصلاو ركلات شيعلابا ونأ م-لعانكفل ىأ 001

 اوماقتساولنأو هريغلاف ودب ووييلعةنلقو -جااومأى ان دزارفكلا ةقز رظىلءاوفاقتساول

 اوما واونماىرقلا له أن أولو لاعت هلوقاذهل.ءلدو | مثكءاممهانشن الوداع رظىلع

 ىشواك ىرلا ةياغةقدَّء ضرأ رو ا دو اجل دبل يمال

 نودع شءكلذك 3 هزوُهلبهثَدعو5ُ وداع عوءانملا ةريثكلا ار رلا ةل#تمملا ةيدلا

 تس قدما ادع ضرالاتقَدَع و رضنلاىلاهازعو ةفيشح ولما او زثانإ انرلتمَقدَقلا
 22 هع هسو 2 9 5 )< همدءومو

 زطمو ر ,زغقاديعو قدودغمءامو ت تدعو تر و رسااو فاك دغنيعلاَت دعو

 ءاهريغي ةنسسلا كلذكو نصت قا درع ماعوت وتر ردع ىأ 00 و رامكق د 0

 مهو مس 1قادسقلا لسقو مط شاروادبخ وقد شع وءاملارشك َقاَدصْتمُع ورغوأ

 انةساءاقستسالا يدش ىفو هننشتلا ىلعهياعل 5 لح رلا َقَدَمع وقاديعؤ شعل !نمقدَعف

 رطملا ٌقَدعَأَو ةيددك ًاهنمل عش قدما رطقلازاكلا لالالالا

 ىو قي دنع كتف نيعل البقن ءتباصسلاتأشناذاثيدخلا قو قدم وهف د ادغاودفب

 نموه ريرخشم تءاباذكطاىلا ةرثكى أعبد كغ نع كتف تم 5-5 ركتأ شن اذا اور

 رثكلا قلخلاعساولاداوما م ركلا قادما دمعانك اق اَدْيعَو قَديَعْتاَشَو مظعتلاريغصت

 ارشطبالاقودةلاوو رخلا قادم هناو لكن معضاولارثكلاوهل قو ةمطغعلا
 قاديغَدَدلا صين ملون لساعات تح

 قادرغلا وُقديلاَو ىفارختسلا ع يوضذال] وظلاق ادنغل او ديد كارنضملاوهو ناد دشو

 رخ الاقو « قديعلابابشلا وفاصتلادغب * رعاشلا لاق معانلا صخ لا ناكل

 قادنغلاو 5 ايادي ىلا دج * رخآالافو * لفرق اد ل ياخبر 5

 نيبيسلا صخ خرا نابضلا نم ادعوا اوةضاخرلا وذ دوه قو غلب ل ىذلا نالغلا نم

 نبببضل اهل بقول تملا قوذو حلا نودؤهنل قو جملا قوفبانضلاداو سوق لّبقو

 نقلا
٠ © 



 انتم همر را ا ا و لا ا ا

 0-0 (قدغ) ١  ىاقلا فرخ :« نيغلال مف

 قال قاع ىحنامص 2 قالع ىلع قساالكام ١

 لامعتسالا م نيس اقل اطلب رجلا رتاعنو تداولا كوالا ْ

 ناىرتالأ لماعلا ماقم مق دقهنأكلذو راصتخالا نمبرمض هيف فطعلا فرحنا هفعضهجووأ

 اهنمضوعاه اكواولا تمقب وةمناثلا ماق تفذف-ورع ماودي ز ماق هلصأ ور عودي ز ماقكلوق

 وس وو ا ز اعصاب :رعةس"انلا واولافذ_<ّتهذ اذاف

 قيتعافاك وسواس واقعه قع وهقش لح رلا قيعو كلذ ضف ركاذلف فاختالا و

 انواذيبو اهاقس مغلاو لبالاّق غو اتاي

 كلذكوقْناَسَعلا اهعج واهتلقمتغأ ىأىّتقو ودع عوق ةومعةقانلا» ده لاّشو ىنعلايئبلا نم را
 وم

 ديبسل "انتم لسير ةلابا ف موهئلشىب ملاعق وىح وسل

 قابلا نع نتا رفات كلج ةقانلا ةقوبعلاوقومَلاو #4 قال ؤئانغو ئاص 3#

 العا هلق ومع الر اغلا ناعأ |ثد دقو اض اه:ءتقولا كلذ اهلحاهقَمسُع ١ واهي و

 نو اوه هرشي ىذلا نيللا نمامههصن برش فادح امييلعمدقأت نكا أمىأ ًالامالو

 قولا مادا وهوا وقف وأ اوصطضُلامثيد دا فو حوسصلا ل اشمزاببتلا رت

 ىورن وىثعلاب مرش قومعلانمترملا ىهوةناو روءاجاذكعة قبل ميتال يسفملاثيدسحو

 ادرامام ومص ريش فادذاك تنك نا هبحاصل برعلا ضع لاقو ءاننلاوءايلاو هل وسهملانيعلا

 ماقمكلذ كل ماك دارأوألملا لعاف :ونعماعسق حارقلاةاملا ب رش ىتح نك ناكحالىأ

 ىّدهلا مع مدون لاف قومعلا

 ارقي دع الانغ ه« لكلا وهن واد للقن ندو

 الان المعتبال" ىّسعلا وةادغلا ىأح وبصاذ دوق قوبعاذهتبقل وه_كغد :دراملا* املا هقمغبىأ

 روثلا مان سىلعبيذبتل ا ىفو رعبا انس ىلعةضرتعملا شلل دشن هقرعو أ طش قلو امر

 5 هارت يدلل دبيتسضلا مع ىرهزالال او همان_هىلعةيسشللا تدرك اذ

 نيئنعلا ةعسأو تناك اذا قرأها لاق فارع“ الا ىلما أ نعى رلافبيذهتلا( قربغإ)

 : لاق بهدم لكلا هيبهذىذلا قرا او امهداوس داوس ةديدٌس
 -و م يلا

 رثكسحرأللا قريع دقو ماعلا يثكلار طملاق دل (قدغ) « قرامغلزغلك ضغبس *
 امو يمس اح ص

 اوماقتساون أو ليزمتلا فوارطمثلي )ناوريثكسلا ءاملااضيأ قدعلاو ىنارعالا لئيمعلا فأن ع



 11 لا و د منوم و تا د و واب نيا نوف .ةيايرم.' انين رمد“ نوال 1 تن لا ا لا وابا سدس يرد د سا ا ا 0 اب انا

 (بشا 101 ةفاتلاطرعا اانيفسر نمل رع"...

 نتييندوتتدسسلا

 مناوواولا ىلعءانلجامناو هديسنب لاك تقلل عامتا ثقات اك هتف انأو تقصى داود

 ىومالا نعرمثىوروءاملا نعاهبالقنا نمرثك ًاانسعوا ولا نعقنالا القنا نالرلصأف 7

 لو.#:هريغو لاك تقاَعالو ْتقآلامهلوقىلاههبهذ هناك ىرهزالا لاك برا نمٌقمَع هئاقس ام

 لاو لك نم ةنوشل اوه دقو نم .رغلا بنت وصوب ولا قاوعلاو قال اوةقيءهبش فام

 كش أو قيعولاو يو هلاوه

 اا اوعي يردها ذااهلكتممم #3 وقرا دبل حبك را ماذا
 8 تعم

 واو وو

 ىهعهقاغتو هقاعت 10 ولاق تار ءلات دوصاق اما واعف امتععس فاسللا لاق ىرهزالال اق

 رءانلا لزج عضوم قوُو قومي حو دولا كرها لاف مس 0 1

 هَ 9

 رقه لد أ نمىوام اذار ءوعف

5-0 

 كيسل ذو نعل وشلل او نعبل عضوم قوعو هديسنا لاق

 0 و 4و امي

 ةقوعلاىا وخأالو كمن نمال * اهتمو رأى ىتح .ورماىنا

 ىلعد عي ناكل بقو مالسلا هيلع حوت موقلناكلبقو حابزلا ننال ناك صا نوي
 عزجتامالفح ول لبق هنامز ىنلل اصنم ال-ر ناك هنا لة بى :رهزالا لاك مزاسلا بلع نمز

 عدل و رتىتح كبار ىمكلمل ْةمألاقفنا دنا ة روصو ناطيسشلا مهانأذ هموق هملع

 هرك ذدقو ىلاعتهتلانود نمهودبعفاهضهلاثم ىلعاوذخت انأىلا مب كلذ ىَدامَتَكاذاواعفن

 ءايلاو جوف موقلناك اضي ا مصرس ةسئلثملاءانلاو ةمدعملا غلا, توي كلذكو زيزعلا هاك ىف هلل

 رصلا لحاسةَقْعلاو ةحاسلا ل.قو ضرالا نمهانغلا قبلا «(َقيع) لعأ هقاوةدئازاموف

 وج نيةدعاسلاهتاقسص عمجصو هتيحانو
 ه9

 تاج :وراعبلا تابعي وأ 5 اةفوبض ءااىفم مرداس

 نمقدع .ءوءاملا نمسصنل اقل ون ونكباهينصت بكب دا جبهدي اهب ولهما ىداسلا

 ضو طومةقيعلاوهن وضاف قع و دون وص قيكلاقي رح ناتاوصأ

 نرشلا قول ووو *ٌقابتمالاو قتلا ٌُآلا 3( (ةميلانب السن

 نالعفام نم دال نعش و لعتفا نال لعفل اريغىءامهالك قع رصاواغب لحجر ىشعلاب

 مم .وقلاد_:ءىبمأام هوهلءقو تق ةولا كلذ ف بو سشملانيللا هيمي صخ وقيتغاامق وعلا و
 8 200 م 2 -

 لاه سا مقري لعيد ابغ هعجب و هوبرشف مهبارش نم



 "دذت-د ا إد _ "5 ها اسم يآ يلا سلا تو 1 نى ا وللا 34 ع م. هوجو ديان 0 1
 . - 7 7 1 عا 3 7 م

6 / :7 35 

 هم 2 (قوع) ٠ ةتفاقلا فرح « نفلالصف ظ
 ااا ماسبب سوفا

 هددجاح ع نع هسحنر ومالا للعن ال هيابعصال دب روريألا نعسانلل وي وعتوذى ألاف فارعالا |

 قوعالوزك ال: اجا دنع 07 الاشوةكتيلاكوم لطخالا ىربنادشنأ

 ام ني مس اس <

 رومالا فَ وعل ويبدو حلوب عا اقدعلدقو قمع كلذكو

 قو ريغ م بنما" درعا 5 مهنافحت نامل ىف .ءاىدف ىلذهلالافهتحاش نع

 صالاق ةدلاَو دكشأقوعلمهم ُكاَدَق « هب ورلاك هدنعرشلال يالا لج .رلا قوعلاو

 ليزنتلافو طسْشَتلا قب وعلا 811لا قوعلاو هثادح أن هلغاوشلارهدلا قئاوعولغاشلا

 سوه لص نار اسنأ وتلا اكنيفانلا نمووق نول مكس نقوحماهقل عيد

 مهول دب زحونايفسو ًأمهمعتلالجاناكولو سألك الا هءاصصأ ًودجام مهلا مأ كاذو

 ف وعبق اعنم لبع# فوه و مل سو هم ,ؤ هلع هللا ىلص ىلا ةرم هل هذ نع مهانا مهد وعتاذهفانسلااولاعت و

 قائلا "عدن اقام ىو اس ؛رقنمّكدسركأولف ار ءاش ثلا لوقامأو

 بكو وكول او دعضوم فزوك ذموهو هنو ل ىلعو»ليقو بلقفقاءدارأامنا

 ناربدلا قوعي هنالكلذب ىعمءازوما لبق عاطيو لامّتلا ةسيحان ىف انوا لابحبعىنمرجأ
 :بيوذو آلاف( "فل نع

 تبلل افلخابر در ل 2 رسل وندروف

 ثافلاك :ويعاهتمدحاو لكم ن نيش هنا دشلال ل امهدنعهنال ماللا همر هب وسسلاف

 نبا لاقو ذلاسلا وتاريدلك يفلااذه هب ضخما اذهل يقأيشقاءاملكلاهنبلا اذهل هتلف

 نانا ذش 5000 قبكادلفامهيون وس .ودوماللاوف لالا فد ةاعلاطقويعاذق كار ءالا

 تنأو هنامهفذحت نأ كاف ىرارذلاوم وخلا «امسأ نمماللاوفلالا «سفاملكٌكلذكو هيلع

 ها مُِاَرَلا ل قو ملول عسا يللا عل 00

 قع نمو قوع ن مهاب ن دوك نال_ة<لو اوف َق ا :رهزالا لاك تءلطدقأ بر ان ل

 : دشن وءاوسكلذىفءاملاوواولا نال

 ١ راج وعلا اهلمدناعم 5 ءدهدعبارملا تدابو

 لل اوف إم ًاودمدتتتنال اب [راواَمَن ,عاالا د 000 رهوألا لاك

 تقالال راهحوزدنغت ةارلاتقاعامل اوةتوةددشمءاناتزانصةنكاسىلوالا وواولاوء1لا قالااإف

 تقاللاقب هننمو لقوم ىأثقاعال او تالام لاقي ىرشزالا لاقت هدنعتيظحام ىأ 1
 ع

 ا



 (قوع) اقل ىرغا  نئلا لس 6
 غ2 78©©©تل©ب 7©ب 9©7للىدلدل ل سلىلل02_22222222233000300______ 1 احم

 يه وعلا هن ولاغخنبا لاو رو رص اكبر و لخ' الا هللاسقي ىذلارتاطلا قعبلاةقهرسفو

 باطلا ىلب :انغامهش هرطيسن ىلع يدترفلا بنج ىلا نامجخ ناهز بشغل

 اسوس ثيح بطلا كم دنع 37 اقهوعلا نادقرفلا ىَراشبحي لاق

 نامضرلا لاف ىتالاورك ذلاهمقىوتسب ليوطلاقظوعلاو لثمن تاي نامدقت : ناكوك امهلقو

 قشوعئارسلاءاترو ال #3 متت اهاتاد يعاسو
 و "م

 دشنأوديرلا ملد وطلا لاف قهوعلاام مياس نم ىلارعالّت اق ىرهوجلا لاق
 ا خو -هم«# 5 م هم

 5 اردكوأ ىل-رداتقأ د اةهوعالقه تنمض ناك

 لوالا نامرلا ق ناك ا 0 7 لا يعل "لد وطنه وع ةقابو

 قاهيعلاورعولأ 5 قهوعلا تاني ديل 0 ةيورلاه ب تالا ماركه ملا بسنت بر هلل

 قهوعلاو فاشل قمم اوقاهبعلا فكي ىرىذاا امى كده وعىذلاامىرد أ الولالضلا

 ' 0 هند اوقار 0 اوه لدقو ىلم 11 بارغلا

 قر ردنا نيب وتاريسع نيب 3 قلم موسم ذوب تاظ

 قوريلوأشكي مل ضرالاب * قرا همهم يي ا -8 _ 2
 31 قرزالا ق وديا ايداحو 7 قلم تاي 0 كلا
 مودم مع

 قرأ نول را ةق>ال 38 رمزا واكد

 هم 7 سو

 لدحر غ6 دع قايل وتابع ةلاوخ اولا دوع وه.هوع لاقي ورع ولأ بهعةج ردو

 9و س

 هقرصأق وع هقوعلا“ لانعقاد ناس ىوعزع .روقا وع ع اود ع رخال ق وع

 0 ه2 تال ساو :راصضدنعهقرصقا ادار أ اذاُكلَذ :وقاسعالا 0 وعَتلا هنمو هسح و

 ااةيولقملا لعمل نيعلا ناكاس قتلاف 6 تةاوزاسن انام تاقؤاول اكل + زشكلا لكك نمت

 ليقءإصأ نال ءافلا ىلا ةمضلا تاقن غن ا ريدقةلاراصفامم اقتلالزيعلا تفذ- لعفا مال و

 ىرتالاد_نالاال ب رقالا ل_ءالا كلذ ناالا لص ةعجا ا :راصقتامْكقل

 لكحاذهو ةعضلا اهتم تادنأ ىلا نيسعلا ةفوهامتا هغيصونيعلا هذفلاو - الوان ا

 الا, اذكه قوعو هلوق
 لاق هق ةقئاعتدحاولا نال قاموا تدر ىذلا جولان ع ئاحلون اوقتو ى> نال يلعت لد 34 0 3 00

 ن ةريخالاهقوتو هقوعوربذلا ن ءعسانلا ثد . يبو لاودحاو عج اقعد ع ىئاعزو<و قوع سوماقلا حرش

 3 ١ نع ةريسخالا قب وعتوذ ىأ أقوعو قوعوةقوع لبرو ه«بسحو هؤرص هلك هقاّعأو حنا

 ها فتككض عب هطمضو
 1 و ل ا 2 يمص 3 7

 تارعالا ظ هبت هبتك



 اما (قوع) فاقتلاباب *« نيعلا لصف
 01 برب كت 173 1 7 تجول

 -- 00 ص سدس سوو 2

 قفانعلاوءافقالارعشو ب قتاوعلال ذ> مكتمفرعأ

 ند اهكض وملف رءاذا ةقتلا ىدابل برو نا لاما هتارعش ىهىرهزالا لاك

 طانخنلا قيل اودع معلا ( قمع ض. ٌتارعسش هنقْقتع قع هنأ ثد . دا قو رغشلا

 َتاَعْدلا نم ةأمععم ىذلاروص:موألاك اقع بام_ّتلاناعي را * لاق نانتسالاو

 دشنأو طاشنلا ىنعمةمعملا نيغلابق ييغلا

 ٌقييعوةرْشبابلاو 5 قو فاران مفاد“ 5 ظ

 ثيللاريغل اهلظفحألال ىناف هل م_هملا نيعلابةقوبعلاامأو ميعص ظوفحم ة عم نيغلاب و معلاف لاق

 تبي سلو رئاطو ةرمعلاو ةعرشلاق هعلاو فضغتوأ ىرعلا نع ةطوفحم أ كرأ

 وهى _,قو ميسا دوسالاريعبلاوهليقو ميسملادوسالا بارغلا ليقو دوسالا بارغلا قويبعلاو
 ليملادوسالا فاطتاود ل.ةوداولاىلاد>اوهنول ىذلازوثلاوهل_مقوئث لكن مدوسالا

 ةياَسلافطاطلا ىهولاك قهاوتلاهََّمَعلا ىلا رعالا نبا ىناطلنا كلذ نول قولا لقو

 رم مءامدلا نولك نولقهودلا لسقو لس.خآلا عسي ىذلا رئاطلاوه قهولا لبقو

 لاكي غصب ىذلادروزأللا قدوعلالسقو كلذكر راصتولا قوعو ا

 رصن نم قهوُلا لبقو ره قهوعلاودام رلانولوهوملاو ه«”قدوعلات ولنا 0

 8 رلا ضعبل دشن أو هدوج أ ىسقلا هنمذخت”ىذلا علا |
 هم” م

 قبلا 00 7 0 ديالا 2

 ىلا انااا رو ناز كم تع هوعلا ىرب نبا لاك

 وم ه ص تى هدم سن اءوم

 قلع "اضف تنافء ادوق #2 قوما سول ئماف رخ نعش

 نواك اهنولنال نوران يهررع قه هوعلا نوكمف ح حرس وقانه»سوقلاب-هننأز و

 نازوو ءامسلا وهىذلا يمس نوللا ىلا سوقلا فيضي نأزاحتساو دروزأللا

 مدقتدقهنالق هوعلان دواٌلثم هنا ئرأو هديسنا لاه سلا هنم لمعت تناك ارومشلا اذه ىنب

 دا ردا اهلي نا ىذاز وثلا هناودوسالا بارغلا هنأودوسالا لملا ف اطلاق هولا نا

 وحضمملا جات ام لشق يلع قلعسف لان ن أت تافىأ *« قلكملاةلضفتنافءادوق « هلوقو

 03 قفوملا نولك ءاكرو نعمت #3 ناشف راس ]|بسنو ىرخأ ةرههدثذ وح ّةلاو بعتلا

 لمآ شا 22222 ل سس ل م للا



 رببوسوسج هوس ص“

 (قفنع) فاّشلا فرح *« نيعلال صف 66

 رهزلاف عرمان او*اقنعلا امغلل

 لقلة قيناعَتلا ناس نمر هرفقأو * واسي الداكدقو كك ءكلقلااك

 م-هعمت نكن يذلا مولا ناكو ةراسجلابةبينبمةيداعقر انمدهيشءانهدلاتنأ اروىرغزالا لاق

 لافي وشف اماياورك ذاةمرلا ىذٌقانعامتومسا

 ليعاوكلا موهتلا روغلا كل الكدرسلا كب ص مس الو
٠. 
 مرا 2ك

 سعاوألا قاع ءثداح تحس ىلا .ه عراشنو املا كنا

 ىعا ارلا لاك قغضرُأفف يلا هقانعلا ىداو ليقو يود و ىجلابقانعلا ىعدالا لاق

 تان ب سنتهملا فورعمب الا نملة بونعألاو * دمة قانعلاىدا ونمنلمَد

 5 ارعالا نبادشنأو ل.خلا نمقّنعأ
 مهر ىدوع 7 8

 ب دتغيو نحربأ يور »* تاجرسم دعا تا ب لظت

 8 وه نول قو ترف, 3م ءاوهلت اه لاّقف قنع أ ىفاوفلتخا سايعلاوب لاق تاجرسس كورد

 ةاييزتم : هاوراسرفول_هحن هو تاجرسمهاورالجردلءجن ةنيقادلا نملاملاريثكنافند

 لاهو تيامناذا[رثلا تهتم

0 

 اًنوُدَما مو حا رلاتيقس 53 انرلا تقنعأ نحل

 دقو قابعس أد ا سرفااءاح لاقي قداسلا قنعملا بيلا رم تل و

 لطزللا اهتودقشال #2 2 رش اقدَع نما سأ ارو رج نبال اوقامأ اهون

 ب ديلعحاذا هقنا اعدقو نمنح جالو لوما وذنوكم نا ىف عش اللوقب المح ف صد هنأف

 لاق وقم وهفاقتمع ١ ولة نامت وهسفن ىلاهعك 5 ءىلع

 احالقلا اذلا لس 5 اًينعيل كيطلايَحَتانو

 رة (قدنعإل قا لانس قيس لبو نيا اوءاملا تهبل 3
 كلذ لا هب وةقادلا فركفلا5 يقام ةرسلاد عن طلال فسأىف عضوم ةقدمعلا لمقوةرم

 لاق قالا وسلا ق معلا( ق نع هوحنو ىطملا وذا رألا لج فو بنعلا نمد وقعا ف

 هتلقو* ثلة فشلا (قفنعإ) مساق سنع (قشنعإ) هيلع وق ضىأ ةقرتعهيل#
 و ”و<

 ةفشلا فرطو نذلا نيبام ٌةَعْمنعلا ليقو اه هرعشة لش هنم نقذلاو ىلذءلا ةقشلا نيبام ةقفنعلاو

 لاكرعشلا نم ىكفسلا ةفشلا لع تنام ةقفعلا لمقو نكي لو ا رعشاهبلع ناك ىلغسلا
 5 ب

 دك ارو مي يمانع ا د دل 00

 يغب 3 2

 07 ب و نسا ذوي



 كسا ا لا لا لا ا ا ا ا م نر نر نوح ان نحاول لع“ لاوواو ا يف 37
 ١ ا 00 1 نول د 2 3 0 1 لن 307 دا 5 : 8 4 ل 10 1 نال خلو 1 5 1

 04 (قنع) فاقااقرح 4# نيعلال صفق

 مهْعصو رطملاب ردم هنالكلذو اهب”ىضطسا ا لجرلا نور.شي بارعالا هس ر ضخ ار يطةيراقلا 0 اما 4 0 3 7 3
 هلو <

 نب ىلءلاقو 1 اوك ا انابس مج كرف رت 'اطلا 0 رة لوقيوهف نا

 ى آضرالا قاتعقانع : قام ىداضا وكت ما 0 اوى ركل تسلا فقالا ةزح

 لاف وةيسللاب و 1شحافلا بذكلاب

 م ء هما

 قانع ىذا هنمنقال 35 قالا لعنيطَقاذا

 - ه2 7

 ةهادئىا قانع ىنذا تيقلهنملاسقي ىارعالان با لبان موأىداخلا نمىّاةّدْسلا نعي

 اذ اقانعلاءنالف ع .رلاقيو شحافلا ب ذكلا,ءاجاذا قانع ىنذأب نالفءاجو اديد ها هو

 ءاقنعلاو ريكلا شئت نم طسسوالا مصنل |قاذعلاو ةسسكلا عضومقانعلا عضوا اش عمجر

 ٠ لاق ةهادلا
 تمت < 5 ب ضوم همم 2و 5 <

 «اريفزلاو ل دلاوولذلاو 3 امسح قاّسخمأو #4 ايه عوءامنع نايبك»

 ماللااممفذختنأَز ار وحدو و مْفَمْع اوءاقّدعلا ى مامعا وا ريف ءوءاقتعر 1 و. اودنهلك 3

 لد ؟ال لك برا ءاقنعلا لبق و باقعلاسل مضض درب اظع احلا وامهفد رعت ىلع تايقالامهو

 4 ةو # وو< م

 7 را هرغمءاةنعةيهادلا وهمي تح كلذرثك ع روهدلاىنالا ىرئال ميظع ءرباطاما لاقي اهل

 برغم اقنع حا اديز مدي *« ٌتهاح علل ناملسالوإو لاق

 نوكم رئاطنوعزباهءاقنعلا عاركل اكو ق ةوطظلاكض اسس اهي ىف ناك هنال اقنع تيمسلبقو

 ل ايأاريطىلاعت هاوق ف ل_قودح ا هريور ا رمل ءاقمعلا جاجسزلا لاو سهشلا برغمدسنع

 نما لاف رسسشب لو براقع مم تراطبرعلا لاشم أن م د_عولأ ةيرغم اقنع ىف

 هدعص مدل لاقي ليح مهض رأب تاكو نأ وقص ",لظنحهل لاقي ”ىل س 1 الهال ناكىلكلا

 نماهيفريطلا نسح نملد وطق دعاها نوكمأمو انعام نا ناضل

 0 اوتءاغماهلك ًانفريطلا لعمق زن 1 م :تناكوثول لك

 ىلا امتهضو تع 8 2-1 راح 00 هنذخأام لكن برشغتامنال ا رغم اقنع تمدفدب

 اهيلعاعدفممسنىلا كا ذاوكشفاهبتراطمننب ربكلا اهيحاذج ىوسنيريغسصاهلنيسحانج

 ْى ذم ءاقثملا تول لان واهزاغش التمن رحل اب رشه كنيكةق؟ابلسل ا

 || اهمماريغاهتفص نم انلا ىدي5ى قير رئاطل قو باقسعلاءاقنعلاو ءانقعلا هيتراطو

 || ثيللاد_:ع ثسئأتلاو كِاَممساءاقنعلاو نزرع نة مل دعا وبرعلا نملجربقت اَقْنَملاو

 اس سس يام 3



 (قنع) ش : فاقلارعأ #3 نيعلا لصف ١ ؛/

 رثكلا عيا فرن ءسوأ لاقو
 تاون سل له 208 و

 ميرا َبْدداكَبأظ ل #23 مروح اهقوُنعحوُس

 يك سس سس اك اس

 تانيدصن ا ا ميلا هزعملادالوأ نم ىثنالا ىهةعدج قانعىدنعةصغلاثيدحىف و

 عمت ملسو هيلع هللا ىل_صهتنالوسرولا هنودْود اوناكاماك تع ىوعتاول هلع هللا ور رك

 نع ئرجتاهنمةدس>اونأو لاّمسلا فةقدصلا ب روح و ىلع ليلد+.فريثالا نبا لاق هيلع

 بهذ _هوهولاق يس سستم اوالاضما هلك تناك اذااهتمنيهدرالا فبحاولا

 ْ ولو تاهمالا لوح حتا لوح أ ىلع لدهبفولاضسلافئثالةفمنحو ل اقو ىفاشلا

 مو ق ةودعلا فن ىعشا ا!ثيدح ىف وقانعلاذخ ىلا لسا ادجوب مل زوكطااهل فن امسي ناك

 ب رت ةونلا دعب ودعا !كلاملوت وشي ةيئلالعو ومعلا هذه لثملا ىف وهديسن ا لاق ولا غلبت

 لقا 2 هل : وىلوالا هلاح عدبو رهالا نم ا رب ةنسح ةلاح ىلع نوكيىذلل

 ف ةونعلا ريراص هنا _عملاو ةعفرلادعنهّدنتىم نع امص ىذلا ال_ثم برضد ىرهزالا لاق

 نبا نكد او ب هرشر زعلبالاىار ولدك نيهمِب رعلا د نعءاّشلا عار ولبالا رضاك أمدعب

 000 اًهماةياقلامو أ 200 بلازا يذل ىلارعالا

 اور اوهاذا ى ومص هي الو ءاتسّشلا فْدَعلا لك ال

 ان 1 سيور الاب د قرت ا ا كوب تدكسلانبادشنأو

 5 ل ونعلا دلت قانعمتاشو
 < ةور

 قانعمةزومأمةسوغ م 5 قاع مْغنم سنع 237 قايسلا ينأدا ىلع نك

 رهطلا ليو دولا نمر: ود ضرالا قانع يقود هتلاك نمرالا باود نسب وش ئانعلاو

 : 7ك

 كيصن أك كمسص) ىبصلا باكا قوف ةيادضرالا قانع ىرهزالا لاه ريطلا ىدئث لكدمصت
 ع م60 سمو ع9سسو

 هريغادعاذا هرثأ قعبكأر ,وب باودلا نمءوثسدل هنا لاق علا وهو محلل لك ًايودهفاا

 دوس ًاوهو ةيداملاب ا . اردقولاك ا اسد. مست سرفلاواضيأ قونعهعجبو برآلاويغو

 نمرك أ اهيشحو ةباد ىه حر اوما نم ضرالاٌقانعةدانق ثيدح فو هرب "اس ضع آسأرلا

 نماهن أدي ريةيهادك ًَقانع دأو ضرالا َقاَنَع قال ثلا فلاقيو تباكلان مرغصأورونسلا

 لافة سلا وةمهادلا قاع ورلعاذا هب ه.داطص:ىذاانا ويلا

 دم 9و7 ىو أ وزود ضم

 قازعلا:جباومك ا رامس #7 كرتةيراق ع مج نأ



 ١ ءا/ (قنع) فاقلا رس نيعلال صف

 ىاطقلا لاك قيئاعمو نو قنعم
 . 5 سو و وس ه سمر 5

 قنعملابي رق اهممسسح أ تنك ام 23 قرطمن مان سرر و

 رداوُلا تالا وح صاع 0 ءاودلاءوسرلا تالت كتقاعأ  ةمرااوفلا

 ىفو 6 | َقنعان فاس هو نو 0 0 ياما متاسعتا تاتا

 ناضَرقَم وه هىه ىاعملا تاس لاك / ةديعب ةقنعمو ةقلعمدالب و ٌتْقَنْعأو تدم كارعالارداو

 اهارت 200 رخاذا ةلمسسنا كتلك وضاساهقانعأ ىف قاوطأ هلق اسإلا

 لاقواهياعسعشلا قارشالءاضب

 ريصلا هيف تقنع معمول « ندصلاٌتاَصنالا ب رشلام :

 مضتلاوبأ ألاكّرطمس مريسوهولبالاو ةباادلاريس نم برض نعل ولك

 5 رتستفناملسيلا ايست ىريسٌ قانا

 ةقان لاقي ىرب نا لاكإ و قتعلاد بج أ قانعمسر رفوءاثلابسهالا با وجمهنال عب يك و

 قانعمةباعَل سي 6 . مومو زاد ىشعالا لاق ّمعلاريستق انعم
 نا رح رم ثعيهنا ثيدخلا ىفو ضارة وانا للا ريسيناك هناثد دا ىفو

 غابانإف هلق للا ن صاع ضن اف ماس ىرملا ملسو هلعدن ا ىل_دهللا لوس راكي نامأم

 قمل وهعرصمىلاهتقاسو ه.تعرسأة شملان اىأَن روما قع لاق هلك بو هيلع هللا ىلص بنا

 قيناعم لاو كلذنملقأو ليموخخداقنموهو لمس هلو-و ضرالا نع عفتراو بلصام

 11 وفد 1ءاقلاو راكد دو 7 ك دمو+ اسمو دس :ون اعمناينأب امةرثكلألاعُممهيفاومهو

 تئذلا فصد : 5 رعالا نبا دشن زكا ن مىئنالا قانعلاوةر ردا تاما راكب

 وم ماو

 قانا كريغب وى هامو 21 7 انعىتاحارماعبَتيسَح

 مع و جرص مس

 قاعبثدلا* ءاعدن ءئلقاعل ذآ تل ند كدصر أوف

 و2 و ليك

 اذ لم وا ىلعهانأ م هرسكتامأ هب , وسسلاف قونعو قنعو قذعأ عسجاو

 نيتنياا عسا نأ ىلع هانا مه :ريسكسملف ل رعت ىلع مهرس كن اماوشنرلا | رمءانملا

 ا مىننالا قاندعلا ىرهزالا لاق و ل5 با ىلع

 قدزرفلا لاق ق 9 عد در أرق ثالث لق الاددععلا فل اوقتوردان عجاذهو

 لاعتغ أ نبايطنابف * ى/ئاوقلا قمم ْعدْم
 و سد



 ن4 ا ا واو وف لا وح وو نونو نع ب

 (قنع) فاّداا| قرح نعلا لصف ا ؛5

 انس أذا قا قا 5070 .وملاربسمأ غلب

 ا هلا قمع #2 1 رعلانأ

 موو 35
 ىا أ اةمعاقنعموقلاءا- لا 9 كورظتةموك لا نولثام م هلقو متع امك ءلااوايق أ ممنادارأ

 لطخالا لاق عبطقارطقو ير

 لاه ىةىلع كانهلجاف « اهقانعأ تلك اًوءَتوُملااذاو

 حرخت ىثراثلا نمنع حر ثددح فو اهتاداسمردغلاكو اهتاعاجاهقانعأ ىارعالا نا لاك

 لازرالّ تيدا فو قنءيرخدةةىرفءامرهنلا نم رخاذا ل.هثْنبا رانلا نمسعطق

 000 مءاركلاوءاسؤ رلا قانعالاددار ل #قو مهنمتاعاجىايندلا باطف مهقانع اهات سانا
 ا ب ا 1 2 ا 5 ده 5 3 1

 2 || لوط ادوذوملاهلوقو ةقباسى ارينا ققنعهلو هيلعيلا مه وقك هلع ق نع مهلاقب ومدقت

 9 3 ع 006 2:1 ب 0 2 0

 5 : ا ا 92 ٍِع
 قانعالا لوط نموه هريغلاهو سانا | ىلعنودازب ل_بقو مهتوصدم هر فعل قوالاع 1س انلا

 ها 08
 آل وس سم نوعلط تم طاشنلاوحورلا ف مهو بركلافذئمون سانا نال بافرلاىأ

 ا نرعلاو است ؤرذشموبنونوكيمسمدارأ ليقود رثالا سا لاق ةنطلالوخدفم-واَنّدوَي

 "|| ىلالعأو اءارسار فكس ىأ ةزءولارسكب اناا لوط كرو ناضالالل اوطبةداسلا فصت
 9 5 03 .٠

 "ريس مةعطقلا اضيق علا لالا بلا ةماقلاموهدارأليقو لي
 دع ىو #” د سد

 تدع دقو فور عمق دنعو قنعريسو كاذك قينَعْلاو طسمملاري_بأأن نمقئعلاوارم اتناك

 هم

 لاين موس فانمإلا يشب اراعتساو قم ذعو قانعمو شعم ى هفةبادلا

 ىد' اود لثمن 0 م 00 وها اماذااهئمّبملطن وه ادكه لا بمطأب هلوق

 1 ًافدباحصأ ل هنيلع هللا ىلص ىنل |عمأت َك امهنأ ىدومف ًاوذاعمشم د>فو رح الا صقانوهو لصالا ىف

 0 ىمصم مأ هررحو

 دنع ل سو هيلعهللا ىل_دهلنالوسررتلو و انهشافالاوهتلحار عارذم (مممل>ر لكد_سوو هل

 ٍ ةعافشلان دو 2 ع دف ازيرا مال_سلاهيلعانريخأف هانعيتأافهتلحار

 نيعرسمى أ قيئاعمملوقرعث لاك مه ريذبن سانلا ىلا قرن اعمانقلطناف ةع افشلاراتخاهنأو

 ىئ نيقئاعماوةلطناغت ةردهدلا ت>رفت افراغلا باحصأثي ولا انعإ و نعأ أهبلا ٌتقنعأ !لاقب

 د 5, تا بص

 موثو نعم لحعرو قيباعماوةلطذأف ىوربو عرسأو عراساذاق ع التم هنا نه ناعرمسم

 1 114 ةقالطل72:7711171771:- تتنقل تلت قة ةنتا جتا طج 71:77 طق كا نال مالا طا تن منا جم

 ْن وعموم



 ل دل نيمو و ادب تاس كارل رع د ناتو اع ل جدال دام اجو و 007 ا داو ينوب ١
 4 ١ 11 3 0 2 01 0 يا 1110

 146 (قنع) 22 نفاقلافرح » نيعلالضُه

 قهقناعألا لق ا لعفلا,تصصخاذاف ”نلعاّملا عضوم ىف لاعتفالا زوعدقو

 نءقناعلاقينعلاو 3 "اجلك لو قا ااكةدوملا فقانمع الا زوعد_ةوىرهزالا لاكن يلاخلا

 يال اتقي 5 قئاعماه رالا ىنعا ارامو 0 أو ةفمشن ىنأ

 لاةفابيم نيب ن م ا .”ةتذخفةاث تحتل أى ةلسمأثد دحفو

 قانعلا نم ٍبِلا ينعتلا لبق وامي رصعت :ءةواهقنعيىدخ ات ىأ اههقنعتن أكل نبني ناكام

 سي و نك انو نيكي تامامل ن وعظم نامع ءانتلا هد تدل و هيفا ىهو |[

 نمنوكتف ىل والا تصنان ناطيشلا قدعتو هرب ريسغقءاجو دج دن_.سيفءاجاذكهناطسشلا

 ناطيشلا نعاستسم ةيدضملا دنعااسدلا حايصلم قيل هقلحىف رصفو هتف انا ١

 دقو باكل قع عضو ةدالق هعمل !او ضايب هقُنع فقس باكو هلعَّنهل لماحلا هنال
 قوم99و -ه

 هيادلا تقشعاو ة ةبيودةقنعملاو 00 و ةدالقلاةقتعلا وسذهتلا قو اهاناهدلق قمع

 لدخدنع ونملاو بارالا نوكي او رانا رثءولم رسما ئاعلاو اهتم تحج رخاف لحتولا فتعقو

 هتَتَتيااعروهمفاهقعٌت دامه 00 الان بنرالا تقنعت كو فاش اذا هقدعدمف

 | داق اءارتؤاع عوبربلا هر 2 7 .اسقاعلا اقف جونا هيقرعتالا سخرت رسلاكلذكو

 ا ءاقعاتلا عوربلاةر ملام الو قع لاقيفهسقيعىلا هسفسدنا فا

 لع 3 رهدلا ءدقىلعىأر لفل قي ءىلع كلذ ناكل وءامادلا وءاطما رلا وءاقفانلا وءاعصاقلاو

 برا ّنسلا دع لاذكو لاسللا ىلءام,تهّدقمو امهلوأءاتشلا ناقل لو لك

 0 ءوقانع اع-+اواهلوأ 1ىأنيسسلا قع تذ_تلاق نا لع نأ ىلارعال تاق ف ارعالا

 لاك لاسجلا قانعأيرْدكَق دعما 5 ميرو سفرا اهلا

 ءاسؤرلا قاذعألاو حرفلا ىلبامماهتمقدتسا ام مح لاَ :ءو « قسعمنماهفانعاةجراخ

 نيعضاخاهل مهقانعأ يدوم زتتلا فو قانغأ ؟عملاو رك دمسانلا نمت ةريثكلا ةعاسجلا قدعلاو

 باقر هللدكل وقك تاقرلا اعقاب الامدا ارألق ون ريس لا رثك أهمل |بهذام ىلعممتاعاجج ىأ

 ىلعري نا .ءاجودارأا-عل_ءأهتناونلد وأتلا ىلعزيعضاخل اريسسفت م دقت دقو مهقانعأو م وتلا

 غعوقلاءاَجَو هديت عطقاذان الف عطق لاقي كود عضخد _ةف سفن عضخاذاهنالَقانعألا باصصأ

 ريمأب طاع رعاشلا لاه قدم مهتمة عاج لكاقرفااجاذا ىرهزالا لا فئاوط ى اقماع

 هنعهللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلعنيمموملا

 ( رشعىأنأ برعلاناسأ َُ 132(

 (ذكه هب ودهقنعملاو هلوق

 قو اطومضملصالا فوه

 مضي ةثَدحك هنا سوماققلا
 بوصضوءانلا - و ميسملا

 ىجعم ها انهامح رايلا

 ىا لاسحلا قانعأ هل او-

 يدعم ها لمرلالامح



 د ل د ا ا ا ا نس ا و نعل ا د يووم

 (قثع) ٠ " فاقاافزع «٠ نغلال ضذ أ

 وو امهسو مو 2>ةودؤ هم 6

 ةواجأف هاوأك هرب قماعا 5 داس لرسم ناكدنو

 وش 0 كلزتيو لعام لك ويدوطتغلاسش وشمل نابع ديم رفىرهزالالاق 0

 ةكروتخ و ضو قدام دابا يلوا ركلازو وابا قامعلا(ق ةاع) اضف

 فمها و ةريغالوءاعمدمق» : لو ةروثدلاو طالتنالا قاما ه ولاخ نبأ نع ىرب نبا ىكحو

 قي و قلع و 00 و ةرذانةرتخ الا ءايريسغي قلاع وقلت ويلا عفا ول هوطلا قالمعلا و

 ةرباي مهو ةقتلامعلاوبا المع ىرهزالا لاق العون مهوداعن مةسقلامعلاوءامسا قالو

 اذض ن» نيس ةنيسسيف ا ندا

/ 4 2-0 

مم اى ًاردنا بانخ ثيدحىفو مالسلا هيلع ءومدعىلعمأشلاباوناكن يذلا
 دخاف صاق ع

 ماشااناوناك نيذلا ةربامملا ةقلامعلاريثالا ننا لاك ملط دقن رق اذهل اعمأ اكو طوسلا

 ملا ل 7 اد

1 : 

 مالكلا ف قممعتلا ةقامعل اولاكق المع مهلكو سانا اعدك 1لاق ولاك داعموقةقبنم

- «0 

ىلع ةلاطتقالاو ريكا نم همهضعي فانا مهب ضاصقلا هسّمف
 امهمالكب م *وعدْنيذاا واس ذل 

 م مهو حواس بلاقي دلو نم موقق ويلامعلىر هوملاهيشأوهو

 ىربنبا لاه ثنونورك ذيد لاو سأرلا نيبام'هلصوقدعلاو ىنعلا «(قنعإل البلا فاوقرفت

 هلاك هقنعتب نخلي باغأركذ تلاو قّنعلا ثدنأتيدمشيء اعطت قيعو امته قمع م-لوق

 ٍبارسلاو ل الاي ة بؤر لاهو هريغوءارفلا

 قسم نماهقانعأةخراش » .قرغلادعبهمالعً انلوُدَ

 ى؟بارعدلا نملابعا قانعأ حب رفع سلا واييلاعأ ىلا هسيف لاباس مامن اوتارتسلاركذ
 ركذ مينرزع ألقت نمل 9و قدا ةقمملا فش دقو اهفانعأ ثدسز اه ّئ 0

 قنعلا لوط علا اوءاثملا اذه.شاو زواج قانعأ اهسيفعهباو قلع ن مفتش وسسلاق
 ا و كلام ع

 اقنع قنعدقا وقع 1 قابلا لعوؤتلاا د «.ءاقنعىئنالاوقنعأ اوهتاقض قنع هلطلغو

 7و و لاي <

 ةعفن ا :و ةنشنعم هو ىتعل اال ءوطةسنعم أ عا وقم لس رو ”لقتلا لانه

 د هر ان

 لكؤي لاهمسج ماها قو . » امين ًانوكي هقنعماان 2م

 و امم خلا اءوةةنعمةدحاولا لمرلا دن ؟نيراغصلامجلامرلا قف اعمل نبا

 #3 | 1 م «ن 005 مدع
 لاقت درخلا ىفقاننعالاو ةدوملا فة قناعملا لبقو هققدعن مهقنع ىنداقهمزتلا

 م28 مءوؤو-
 اقينعا اوراّصاماذا ى وح راض د اونعظا اذ ى اوعرأام مهنعطن ْ 3 :



 الد (قع) هنفاقلافرح « نيعلالصف

 و 8 -

 رثملا ق قيعُلو دسعتئأ 3 قيمت باب رلا سور نم عيئأو 0 خاعدلالوقهفمو ىربنا
0686 

9 2 3 1 
 َت هعمو تقع دقورعل اةديعب < ةيعمو هشيم ترعل ١ لوقتوة قي اولعحاهقامعاو

 ص دبع

 قيد ريق لك نم نيني سهاض لكى لعو ىلاعت هناا يمك وقعا ةديعبلا اواجه

 0 يف لكنمهلوق ف دها لاك قيعمنولوةي ميتونب و قمعزاخلا لهأ غل ءارفلا لاق

 ىفقيحلا 0 قيِمعلاو لاك قيعملاقي و قيمت مقلكنمدلوقفثنللالاقو ديعيقيرط

 قدعلاو وحى اغا قامو قه ىاقعراذلا ذه لاقيؤابحا وف ضرالا قامعأو قيرطلا

 همالكل مالكلا قواك وااو عة نسوا نوبل سمنلا ف عوضوملا ردا
 رش نيعلارمادكب ؛ قمعلا ىرهولا لاق اا اوما و تدن : قنوع

 عاقل الاقل طخ ني ٌأقمعلالاقب 0 را :وزاخعاب
 هدوء 2 ىدهو م

 معلا مرهأ عنا ناوهو * تنداءاوا-شعلا نأ مساف

 بيٌوذوبالاقعضوم َقمعلاَو

 عشا بعل ىرظد 0 5 يتب وأن قمعلاا أثري َذ دال

 ةيؤجنبةدعاسل وقوة كع عضوم ميملا عفو نيعلا مضي قّسعلاو

 بعصما قلاده ا رع حروف أر

 قيرطتداج ىلع عضوم ملا ىرهزالا لاه اذ هريغ هتبعبادابئ ع توكيدقوريغف قمعلادارأ

 رخآعضوم ىو لاق اطخروهو قمعلال |وقتةماعلاو لاق قرعتاذو ماس ىفب ند عمن كم

 8 ارغلا ا ِةرَعتلا دنع لزنم بلا عفو نيعلا مضي ٌقمعلازيثالا نبا لاك قمعلا ردثيدللاقو

 اهرصاح ل هلزنفئاطلا ةيدوأ ن مداوف ب لا نوكسونيعلا ع ءهامأف

 الو عل ىأ ىنايعللا ن ءةقمع .ء هرامكلوةك 3 ىتتا اموت . زا ضرأ ق تو عضومقانعو
 عم لك د

 فاما هت كدمات رواج

 0 - 4 هب سو 9 م سو .

 فار مآ ا هند : اعىدقأ 9200 نسال

 هنو و رلوقهنمودست:لو فارطالا لدقو ةديعبلاز والا فار طأقامعالاو زوالا

 قلنا عامك مالعألا هب 20 * رتل ىو قا الا اقو
200 

 هوت ا و اوبل د ا و ع وا با را وي متلو انل  تول

 ىناغاصلا لاق قعلااخأ هلوق
 رسكلابتاناو رثالث هيف

 لل ا فولابو مذلاو

 نون دكلاامأ 4 ما

 وهلاقو نيعلا فب شفخالا

 سوماقلا حرش ها ةعبرا [|

 ها توقايفيلثموتزمهلا

 رعاشلالاو عض هوم( م) قماعاوروغلا ددعب نوكننأز روحو نامطملا :ٌقاعالا لاعبو
 هويوعم

 لصالا, اس
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 ناك نافتةلعأ اردصموشو قالعالا فو رعملامناوقالعلاتاءاو رلاضعن ىفءاحو نأ ا قاح

 مث ةرلغص تناك اذاةبلكلاقلاور رعدلا قالعالا اوقواع عمد قلعلاامأو زوكقمسسالاو العلا

 هدعمنك الا هسقلعيحدقؤآهملاو نراك ا ؛ًاولسا مةقانلا بح نم لمعتاهنمراك ةْنَلسا

 قدر زرفلا لاك قكعماهدحا و راغصلا بالعلا لاما وقلاعم هعجو

 قلنا مكبتي أت ع رآاذا « انحامرقك ًالبىضلاناو

 كس نان توا اغا ضعت لاعوأ قاتلا | نك فاز عاتمتقعملاو

 ىشعالا لوق نعموهو هلوانتاذا هلع هناسلب مل لاعب ىنايعللا

 قلع ويم ىسدع كلذ *« ىندي بسكن لمحا ارمكراهن

 الفرك نيلاكتفو زعم لذغلا نمبر قملاعمو

 قوُدرماَذاَقا كلان را نيلاَعمْسو توك

 مسن ةقلَعو تاريبهلاد_> لعدوعج- تاكل هموت وةددلا طهرُدلعويو تنو رض قالعلاو

 / رح نزادشنأوة دع كأن ء لمح مم -!قلعوذو ل جقالعوذو

 لول مصع ألا هع د.مارقلا ىف ل قلع ىذء احد ىلع رم

 املصتام ىأ ومدح ًااهبقلعب رام ىتحبأ َرلا مامأ |ثتدح قتلا ”تيكرتملح تي دحىف و

 هه // هل 9 14 تنفي

 هتلالوسرناك هلْ لاقفنينيل نسب ناكدك+ اره ا دوعسمْنناثيذ-قواهقفيو

 قللضونلا نامادقملا ثيدحف واهذخ نع راها عت !نمىأ !هلعش ناك لس هو هملع هللا ىلص

 دحاو بخربامورخااهيدب ىكعولعِناموةأرملا وزني تاكل لهن مل جرلان الاكل سو هيلعهتلا

 مر انوع ىتحا هيلعرب سف اهفرتلقو اهرغص ن ملوي ىف را لامعا وع تسبح اصنع
 كلذ نولي باكلا له أ ناىأ نويلعربصلاو ءاسنلابة.صولا ىلع هبامص أت حدارملاو

 ريهشلاب قلعتبت 8 دن طيسقأ | لاثم قيلعلاو ةلابخلا لاَ او تلى ارم تقاعو مهئاسنن

 نعىور ةجيرتلاهدةهفندذبتلافوى طل لاشم يعل اولاق 1 رود ريس ة سرا فلانهللاشي ىذااو لصالاراذكدنربسدل |وق

 ىرهزالا لاق ار او ةحانل لاك هنا هنعهتلا ىطر ىلع هريس وسال

 ىضرر هظلا نم نكَملاَم هي ماذا هنالَقيلعتلاءبكرملا نمىضرت أل بالازاعأ بكرت هلوق عم 0

 َئ ةوُهلعلاهدسنا (قفلعإل مدقت دقوزعةحرتفركذ.نا اذ_مبلوالاوقءلعلاوشو ريعبلازكب

 لاعاىداولاو لاو رئيلارعقوش لبقو لففسأ ىلا دع.لاقمعلا انوفا 1 مولا ليقتلا



 + 1/7 27 دبزبلا 2 لا 0 ل ا ا ا ا ل 0-لا ا 7 ا ل ا 4
 نا اول 34 "تلوم ماا دنا ديلا 0 و 00 انف

 41 !(قلع) 2 فاقلافرج *« نيعلالصف

 ست دايس 0 ءدك < مم وه سذ دو هو ساس

 باس ردوغف لق هيدير رأآ * سمدمؤلعتاق اًهاَقَتقُداَذا

 وهو فا قلع وثناصأ وهيولعام بولا فق لعلاو ندا دق قزلاوهولدنأ 1 وفن ااسدارأ

 بوت دوش لبقو نك الو ؛ص,قةقلعل اولح .رلانوكت ١ سدفنلا ب روثلا لعل اوؤلعلاو هيذخ هقلعام

 لاقدوأ اولاد سلب د بوث لوأ اودلءقو ى صاد ريغص

 اهل يهمه باراتم ٠ ةقلعترانابخلا تضاف
 ةيراجلا !ميلت ردا ةيلعلا لاقي و لل ب ةقلعهلغاملاقيو

 1 سل اما لاعب لذ

 - ع ىلع و رع مد نع نا # وب راشكذاَىا

 دارافدءامنلا ةكالعلا مهبل مخ انالصأداأ ارارصن اولا رهملا ىف هيداهستسالا مدقتدقو

 لاموأ عاتمنمناك امّدقالَعلا ولافهينوضرتالودث سه ىلعو رع مدنوأتأ نوه 5

 اوضريملف هبلتقملا د هاوعفدفا ربع لقد سه ناكل .قولاملا نم سغفنلا قلعو اضن ةشلعوأ

 مديمدنم رثك أ َمعمطذاانم جد أر زعو فءضىأب لاسقف لرب "7 ةاودارأو

 تّقلَعو عبررلا ردن ب لبالاهب غآَستك ءاتسشلا ىف قرير خش ةبقلعلاو ُتثيالَتاهنةسقأعلاو

 كلذكو رومشلا نمةيشأبملا هيغلبتتامّولعلاورخشلا قلع نمتاك ؟تقلعتو اهيا
 لج قفط وقكلطاذك ل عفت تالف قاعو عت ايلا ”العلا ىنامعلاا لاكو مضلابةسقلعلا

 ظ 000 00-- وبارلالاماذك
 هنول درمذب اوأ هدج واويتيفط أب ارك هوجو اوقلعَقثيدحلا ف وهداتعا 1 وهدي َقفط ىأ

 دقو ملسوهلع هللا ىلص هلا لوس .رىلا اهلنبا,تءاجةأ هانا ثيدحسا فو: اهلا عف ةرالغالاو

 اذ_مبثيدحفواذكيمكيلعقلعلا هذ هب نكدالوأَن رعد ماللع لاف ة ةردنعلا نسيم تالا

 «بلعْتةاعأدقو ىلنبابإبنوهسيلعمتتا ىلصىنلا ىلع تلد سقم ثيد_-ىفوقالغالا

 اهريسغو اىهاهعبضابهمأ |ه«عفقدت مروو -ةلحبىف عج ووش هو ىببصأا 5 رذسعةاعمقالعا الا

 اذا ٌقلعأ سايعلاوأ هدعفد ا ولاة ع 2000

 لاق ةيهادلا ورا تولعلا يعجل ار أ هنعيبت ولع ةقيقحو رغد كلَذك و ودعا و لاق لب 2

 هم ”هء

 تقلعأ ىعمو ل م ًاوهاغ :او<بلع تقلع أنولو قيد ودل ا ىناطملا

 7-2 ه ء”هوع

 ىىديتلخ ذأ اذا عت قلع أ مهل اوقهنمو اهرك درغد نه هبه دعام ؟شولعل اكل ل و ا[ هلع



 سمعتم

 :. ١ (قلع)ب ...: فاقلافرخ م تيعلال دف ا

 2 1 2 وه ساق د سمو 2 م دك د 3

 أ ءاملاتيزيشاذا ةبادلا تدلي ىرهوملالاقو لعل اه تقلع اًملعداَذلا قلعو قلعة دس > اولا
 000 -- مس 7س - 00 هص ار 00 م

 عطوم نع ضءاذ!اقلعدد ادلا كن: 2قلعلا قلعلاش وهةمرلاشاعده.,تةلعو +_ةلعلا|م.تةلعف

 تحولا هيلع بسرتو تاسنالا نم مجاب عضوم در مدلا برع دونما

 نمل عضوملا لع قّلعلا لاسرا قالعالاو قلع عجلباو مدلا صل يفةدود ةياَحلاَو همد صع

 ا سرس 3 ١ 1 2 0 8 ع 00 5 /

 قلعلا ماع اوىاعلا ءاودل اري ىهاعثي دج فو قالعالا نمىلا بح ادودلل!ثيدحلا فو مدلا

 22308 ومد مارؤالاو قلما ودأ نم ئشو مدلا نصّ و ند..لاب نعت املا فنوكيءارسجةديود

 1 نعم تلج قَد يذلا سابنلاو باودلا نم وهماو ناسنالا لع بلاغلا مدلااهصاصتمال
 0 ىلعامهالكوالول مأ ؟ةلولبسفلاباانالتلا قونلا مواهحوز بتال ىلا قولعلاو ريشا

 ا ] لامن يا [ممالماع انا و ردتالواهفنانمأ رولا ىهليقول افلا

 0 اهقولَع تاهمالارمت 00 ةقيفّش ل عمأن مثلو

 قراند هايم لان بيعرف غباو ىلع تنمى هلا قولعلا ل .ةو

 يبلغتلا نود لاا مترد

 9و

 نيل نضاماذا ف: ناشر 0 هي ولعلا قأتام عم فيكمأ

 ٠ ىدعملا ةغبانال تيكسلا نءادشنأو

 برت رغن مرام 5 أعلا حان 0
 ص و م صا ع

 طرا باول يفطابباوصومابلا عرب بشتى رهواءدروأ تيب ذه يىربنبا لاق

 تف اعوأ د* ىنباراذال للا تاكو : هلمقو

 دافتسيا دكه نيمناحورلا هلوق

 هأ هررحولصالا نم

 نمقلاعماو هم رتل و بنطعل اومارلا أوشن راهظت ىلا ةقانلاكهءاقىفامرغه سفن نمىلاطعا لوقي

 اهيا مدافن ع هالو: اههمظح نع هبات جيفارا ساروا املا و قولعلاكل بالا
 1 عشوإعوأع الخلاب و قال عج اور نا اولا دقو رياح ركدلا لام يعلو
 دقو ةارلابتنضمقرعلاقبو قل أسير نية ئشلاادهلاقد ؛ دراعبلطو را

 لدح اولاءوشلا اذكر لاك فيميسلاو أ نشرتلاوأ مي ركنا بوش لعل اعلا لاو مدسقت

 |تيدحفو "ئىثلكنم سدا ريسكلا,قلعلاوقولعلا هللاتي نيل ورلا بس غنمعركلا

 هنىعمرسكلابقلعدنخاولاا.لاومأ نينا ياابقالغانوقرسد نينا ءالؤهلارابخ ةنيدخج

 لاق اهنمةعدقلا ىهلبقواهتسافنل اره اضن ةقلعل اودينلقلا قلعت

 اذا



 م > (قلع) - قفاقلافرح « قعلالصت

 نهدلا نماهف قراماهقلع ل تو 1 قر رقلا 2 نرعلا نءهتظف-كلذك اهلامحو

 هيدشت ىذاافةبرقلا ىآءامافةبزقلا قرع ةسغلدب رقلاَّقلءكدلا ٌتْدلَكلاقي و هين هدتىذلا

 دشأنالةررقلا قاعكلملا تاكل اهامناو مدقتدقو اهدنا روت نانا زءاماو وقتل

 قاد َساولاالالآس انلا|بألاقفهنعهقلا ىذ َ رعاتسطخ ثم دملا قو قسلا مهدنعلمعلا

 ٌقدص مل سو هيلعمتتا ىلصئبلا اهبؤالو ناك هللا دنع ىوقتو انندلا ىف موك مناكول هنافءاسنلا

 ىلاَعبل لج رلا ناو ٌةسقوا ةرمشع ىتنث نمرثك أ هنا رم لها تقدس و هئاست درعا

 هياهتلا و ة 7 ةبرقلاَواَعٌتفكدق لوقي ىتحّدوا دعهبلق اهل كلذ نوكي تحد عاق ادصد ش

 تفك لون وقف هيلع ةىذلااهماصعا هَ دسبعوبأ لاق ةب : رقلاٌقَعنبلا توْشج تحلو از

 ةقلأك اهو رد اا ٌردقف ا ءاس لامعا ب د رقلاماصعتح 7 ىملكذل

 ىهننشلاك اهو ردت هايس ل اواهحو زاهي ..ال ىلا ة ًارملا فىلاعتلاق و بد دهتل افو

 هال نقر تاع تتلو لع ناأاعز 20 لعب تاذالوبأال

 ىلعبارمشلا ٌملَعلاَو اهيلع قلع اه #ةلعوةب ادلا ىلع قاعن م ْضَقلا مَع اودتاطمالو دك مال

 ةداعناودسل#ان :ظأو ءارعشلا ضعملد_كن ًاوقيلعبا ارشلالاش و ىرهزالال اق لثملا

 5 اعالا با ارمثلا منال 5 ككاو ادهم عوتصم

 ىأ ةقالعنالف نب ضر نالفالاقن همداخ اَكَعَواَع :و ةم ردا ةقالعئفاةقاللا و

 لسقادهلو اهكردتسيو 7 خا قلع ,ةموصملا ديدش ميصخ قال عموذ وق ةالعم جرو ةموصخ

 قلعتيى رخأدع ادقوال اة خدالىأ #2 اتاساكسممالا ٌقاسلا لس رمال *« لدا ميصخلا ف

 لهل هملاك غيابات

 قالعماْددلأاهصخو * اًدوحوأم' 'حراحألا تحن

 اضأ ىهو ةيقالعاهتدحا وباقلالارودةمقالعلا والد ناك اذاهناد لح زلا قالغمو

 1 لاةيلكدوا وهليقو ناكاممدلا ىعلا وسان ا ىلءقاعتاالةقالعاهتاس ا ونال

 0 ل قرتس ا الافبلا وهن رج تدةشااموهل دقو سين ل يقدماخلالبقو
0 00 

 ةقاع قرب هنا قو أ فأ |ناثدد>ىفو قاعة دحاولا مدلا عطقي ىأ قلاب م يمرتريطلا اذافيلس

 ةبادلاهذهل لق هسنموةَقلحة#فعنل 0001 ْزئملا ف و دق عنم ْمددعظق ىأ هئالصف ى نم

 فورعمءاملا يف دوس ؟دودوعلا و ع طلعمد لك و مدارج امنالة قلع هاملا فن وكن ىلا



 اناس يك زل ع ناسا ميكو . لااا ا للبس الل سس دا نتاج

 اذكهةماسأل ههلوق
 دقواط وم هلصالاب وه

 قاسظفلب :ةوفةدامىفم رد

 هرظناف هتصقرك ذ عمة ماس
 وشك م ةأ

 (قلع) ٠ فاقلا فرح« نيعلالصف ا

 ةرثكنم صاختيدك») ئثه.فبشاذاو مظعبال لوشلار صم نمرصن قيلعلا ةفشحو ألاقو

 نب قم ووم ناقل ةرصنلااننااوعز ولافاهذع ىعسكلذاولاك داد_ثزج لوس هكوش

 قلعت اةولعو العقل ةنالا و ٌصاسغلا هتيانم رثكاورانلا اهيفمالسلاو ةالصلا هملعو

 ةيافةفصتيثلا قولا اوهديسن الاف ةقرلع وأعةسنملا وناسنالاب قلعبامقولعلا و

 قولعلا ملعب تدل دقو #4 ريس بلع "نلئتاسو ىركملا لضفملا لاق

 امهش امواضي 1لادثالا لعل اوانانملا نعلاو ىهاودلا أذلاو ةرورلا غفران بعث دير

 هلوقاماف ال ا لهم و قواع مالا قكورع الأ لعامهدح ادي قلعتي ثىاةقالع

 م صد يمص ه

 هقالعلاةماسأل مسقاع دش ول نبةماس ل د نيع

 قولعلاو 0 وةينملادبدشدلارَدق العلا لدق و هتعدلف هتقان مامز رز ز تقلع مال اهقاعتلة ملا ءهنأف

 قدررفا الاف قلعَسو ىوعدىاةقالع مالا اذهىفن الغل لاقيواضدأ ١

 سول قم) تن 83ج

 قئالعلااةنسمايحنا رت 001 جالي قائم مرنم تاج

 هيو ةزلاخةماقلا نميركلا هد نعت ىذلا قلعلاو تاندلا نم هيولعبامالقتسمىأ
 معو 89د م23 51 ل رس جس

 ةركملاقلعلا ]قو كتر كب ةادأىأ كةلعفرعالاتي 5 قاعلافاط رونا ةعَمعَق #4
 دودو

 011 عساباو ماشا ٌقكعلإلبقو 3 قالسألا ت وصار اهيويع » لاك قالعأ عجاو

 لعل اودلعلا ىعوولدلا وءاشرلاو فاطخنا ىنعيامتادأ 0 ,ةركلاوه ل قو ةركمأ ادادأ قلعلا لقو

 ىلا رعالا نبا دشمأو ةركملابق لعمل ليحلا

 ني 9م مثمحد تل ِء 0 0

 ىوام ىلع ىمأرقوذو 5 كه :اتعزرالك

 اضيآىلا رعالا نا دشْأو ةركمل ا ىلعأ ىف ىذلا لمحل ٌقَلَعلا ليقو
 هم ع سمر 7و كى ءد هم صر د ج م

 هماهلا ءاهروقرب قلعو #3 اهو تراس د بركات مق

 ءاشرلا ناعلا ىناسللا لاهو ةركملل اه رلاامناو هلءاق لا لعج ليما ىف ماعم ةماقلا تناك اما لاق
 مساَقلعلا بمدالا لاق هلك كلذ نو راسخ قآعلاانوريعأ نولوقي لاق ةركبااو روح او برغلاو

 قاليو رئبلا سر ىلعن ايصنتناتللا ناتيشللا اهيفل ديو ةركبلابءاقتسالا تال [عسدل ماج
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 نينو فنادعو ضراللهاف 'رطد عرج[ بحب ضرالا ىلع ناد مل <نيملاعلاامهيفرط نيب

 ع تيرا ايط قم وتتسم لع ؟ةركَيلا ىهوةمانقلا قاعُيو ضرالافاتنثأ
 و و .٠ ليا 2 وه

 نيتماعئلاوةركنلاو روحاو فاطخلا نمةاد“الا هلو ةناسلاالا قلعلا نوكيالو نايقأس

 ١ 1

3 

5-0 
1-4 

 م0

1 
00 

 د
1-6 
2 
2 
 ا

7 
7 

 يح

ٍٍ 2 

 يح 2-8



 اكرلا  (قلغ) 2 فاقلاف رش « نيعلا لطف.
 لو هرم سا

 قراطلا ساعت ءاغشا مف #2 قئالعلا باعاندجوألا

 ىلا ل -رلاه عض! نإ رمعبلاوأ ريعبلا قاله اوما ل رخألا نبا لال قاع ديادلل لاقي لبقو

 رعءاشلا لاق مهعم 4# ضنوراثعم وعلا

 ننالَعلاب وكرابنالا نكن هو ٠ ةقيلككرال لئافو ماه هم <
 لفل عر لوف لاو زرنا قط نواس رهملا ةقالعرمم

 ا ةم هه - 3 سو اس لح اسس سس نيب

 كد ع ىلعو رمت مدن عن #4 وبعرت اق العىأب

 لالا ناعما قالّشلاةفالعلا د ةقالعّلشم مهيلغ هءاوقلعتامو لما ةالعلا لاق

 ةقالعئاذكو ريسسلان نمهضيقم ام طولا ةقالعو اطوسلاو فيستا 3و ءرسكلا,ةقالعلاو

 قزم حدف فسم اوما طوسلا قلع اوكلذدمش انو سوقا او ىيصملاو حدقلا

 - آه ص < و طلاس

 هةاعتوهبىلعل ولع َرلاءا ار - ريغ 2( ةبسقللا قصت كهل ءلاَولع ود دولا ى لع لع و ةقالع

 ال هلىوعدلاو بدصن ة ةيقناك ةقالعرادلا هذه ىف نالفالاقيو ءا 2 اوس طبسولا فذ_> ىلع

3 

 هيفرازا هسيلعو فرت رظ لأ ثد هلك السب ااا مشلا نموا

 ةةض د. سدوم

 قلعلاو هق رئتف وثب قاف ةكوشوأ ارش رع ًاوهو قرد للا ةيطنسلارفطتخال- و ٌٍقكع

 ةرامعزلا ىنايعللا لاوو هلوق ءيريشغبقلاعلاوقوأتلا هو قايسللا لاقتو لعام لكٌنلعلاو بسن ءوهو هريغو بوثلا ىفةبذلا

 قولعلا 0 3 1 5 لو 1 . كنز نمبرضادورغمالا هلرغطتالاريغو ملوث دع ن مقلعام قولاعملاو السمو ىلا عذاو نس 0 ولاعملا اقلاح رش 9 ١

 هوو 1 1 اخ 0
 هتك ها ىناسعللا نع قالعما لاقيو عاركنع مالسلاهبلعدوادريماز ,مدحاولرومزمو روم فروبغمورودغمو 1 3 . .:

 همصم الو ودار ممناك ةّدملاو ضل قولعملا لءاولخ د[ ثيللا لاف ىشلا هس.اعقّءناموهو قول عم

 هويت يرمسا لاو فانت وهف قلع ئىن لود يلعاداخدأ عنْ 0

 نسحام لك نم أمة لبنعحت ف ونشلادقعلا ٌنيلاَمومكحنا ف و نسيان مان ف ل صصإم

 قا موه :ئثهنمّولعإ  ,ش لكو قيلاعالادحا دالو لال امؤكاااقا ٠ ءااعالاو هيذ ْ

 ىذا نأ 00 لا وقالسهملانيبام قرف رق 0 العلا عفدي لي ئىنباسلا قالمو

 ناقد دقو عفنبناشفمويغز مرالعملا عيا ل نامل ا

 لا اهةلعأ وهَديَقلع ودك. ّر روةيست اضن بأ / قيلت م 1 وبابا اعلا 006
 و سوج اق داع و ى ع 37و«

 ع رصف ئنلدح ول لفىدت * ى ل تاع راما اكو

 هباعىوتَو رصننلاق اعتب فورعمتاننّقيعلاو لاعلان ىارلاة اد بقلم

 بدبس بج موجب بدبس جمب جبد جوك بجسد

 (رشع ىلا” برعلاناسل ب دين



 .  ةييافزي ف رج وسناب ل ل و اح

 فاقلا فز *« نيعلا لصف -

 ارازجلا" نوما طالب 5 اكرلا مدان مدح

 نسال خلا زاناوزم ا رشآلاو ترسم ”ةلازاستتمماذا لالا نا كان ولاه

 قطيش ودترصت وكلاوا اًراتعاماواّصاَخاما « هناف ة» افطسملا ٌدئاملاُبهاولاوه

 اهلعج مس ظعل وثدأتال اهفلأ لج مهضعب فاطاقروو قاف د لاوطنانقأاهل و طظقلا

 فد حاملا لاق 0 ا تبن : قاع ىرهوملا لاكن ودتو قاحلالا
 وم هج

 رورذلاو سهلا كراوتني *ر روكمفو َقلَعُف طذ اروث .

 فئلالا نجا لاق لت رق رار لولا « روكمفو قلع نسي مكحلا فو

 اذاف بهلسو رف_عجعءانب قامملالا ىهاسمناو اهد_هيثدنآتلاءاهءى حل ثدنآتلل تسل انتْلَعَف

 نآىرتالأ ىليرا نونماكتنونل قالسالا تناكول اهمال وتمرغ ٌقكءاولا لع نم ءاهلا اوفذح
 : نمةغلىلاراصءاهلا عزناذاف ثنًنلاريغلو قال الا فاالا نأ اهيفد تعا ذالع ف ءاهلا ل

 نويهذرام ىلع ةاَقلع نمءاهلاهع ةديبرهتفاو وانو: 0 اهنوليف شما ًاتللف لالا نأدّّدعا

 فن ىأ ءاشعلاٌائيىذلااشيأم اعلا و قاعلا رب 7 قلاع راعبو ثد 4 قلعفلان أن مدنلا

 ىأ اهيكماذا مَع مضلاب قلعت ةءاضعلا بال 1 و اها وطلاضعلا قلعيهنالاقلاع ىعس أ هنم

 000 001 م

 ئىث لكبق لعب ريغم ىأةس ةلعموذل حروق لاوءلباىهواههاوفأب اهتلوانتو اهالعأن ما.مءر
 و28 سره

 قوي يلع دقو ةهادلا كأن راف قاعنءاجو 5 هقاعموذا هتاف نا فاخأ 5 لاق هباصأ

 م 3-5

 قلعب تح ىأ تلف تفاعأ ل->راللاقو قاحكلا نعدعو ها مصل الل

 للا لتفو- لوفلا قلوملاوريثكلا لا عملا قلعلا لاب و رعىر<# ىرجيالةسهادلا لوول

 تايرطلا لاو ةسير قلوة ولاه سف رخل
 و س7 0

 اسْمَ وسديفترواس ل ثررشمأاذا صرحلا قلو وع

 بنذلاىأقأ وعلا لت : والان عارك لاقو بنذلا لي وطكأ قأ اوعلا لب : وطثيدحاذه«.هلوقو

 ني راّماوبرخاذا موقلا عملجرلا ههجوب ةقانلاو ًاريعبلاةقسلَملاَو هري_غالواثي دج هيض ف

 زحارلا لاف اهيلعهل نو راتعمهاردوهلا عفددو

 0 مقل يقال تاَعلَعلا نا , مدقوهقيلءاهلسرأ

 تاسرأو عسل اً نالف متألق واهاج ف نوديزب وانو بكري و مهماكرت "وعد دول مسجلا عب

 ظ :جارلا لاقت اهلسرآهعماهةلعدقو ةةلعدعم

 انا
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 ندخل اع يا اا نشستم ا تين واللا ا ديا دس  نيتسا دياز“ ا نا ايلا لا نا اا نس و ا لا ا. او طرت جن 000 تلا ولا نلف ل ا لا اا
 0100 0000 ناو 0 59 55 1 5 3 7 3 3 5 1 0 3 1و اكو انيك كى 0 7 : يام نبت 3 5 1

 0 1 2 7 1 / / 2 ١ - 7 . : 5 ١

 ني (قلغ) فاقاافرخ * نيعلالضف

 ا

 أ ىئدَملعالا نالفلك ايامىلاسغللا لاقو ءاذسغلا تقؤرملا ماعطلا نم غلي هسفامٌةالَلاو
 5و 5 0 7 م 8

 5 ماعللا نمت ى كت ىأةقلعلاك زك و ثيدسملا ىو ماعطلا نمهسف: كام

 بكرملاو ماعطلا َن ءةنعلاوىرعزألا لاق ماعطلا ن نم ّة-ةلعلا ناك انامئتاو كفالا ثيدنح ١
 دسموو واق مو

 نايتس |لال_ئهبرضي قيلعتلاببكرملا نم م ضرا مهلوقدنمو مانت نك :مناو هن غلستب 231

 مالكلاا ذه لاقي و ةعاسدعب ةعاس لب الا نيئفلخبكا اراكاهمامتن ودعي تيا صو .عنشب

 راكسمأو لكأ ا ئ اعوام الع ٌقلعود و مشب ك ا مو 5200 م-هدنع يع ىاشقاف همقأنتل

 علش :اماهيفام ىأ ١ قاما وقالع ضرالا فام 3 واعالواك الع تقداملاةد دخلا ىف لمعتسام

 ىشعالا لاه عتسماهيفاملاقيو شع نمد

 ف العابي - جرلاالا س ريل سرير وظتاهناك ةالقو

 قل ) انلاكقلعتملا سيل لما ف و 5 رتب ن مهد ةرتامالااك العاب ليالا دخت اللوق |وقيةرحل رمل عسجرلا

 داع «نمسدلهانعم ل دقو هنمراتخيريثك هشدع نعتز للف طل ريأ

 امكال ةقاننلاب بلاخلا كرتامونللا نم شى [قوأ_ءةفانلاءاموءاشبام لك ايون نكريسلا

 حاورأ ثيدحلا و رقلا نمربطلا كل ذكو بدصتق يروا نم قم ها وأب فاه :رضف عديملاذا

 لان اههاوفأبل وانتى أ قلعت ئمدالا لاق ةنحلارات ع نمل سحرام ل صاوح فا دهشلا

 هتتقان فض تييكلادشنا و اهزؤلع قلعت سلع

 قلعت الا الانيق مدننا 5 ةيلمر ىسْحاةيواَطَقووأ

 ءاضعلا تلك اذا لب الل لالا ىف وضينالا بالا ةيسشحوةرقب قوف ى دو ناكل وب

 َك ؟قلعلا اس علا لاقو ةسائازام نموت ني رودلان ء ءارفلاهاورو ريسطلا ىلا ل-ةنف

 ىأل الالهام قولعلاودسةناصأ ص خوله ىصلاو امل قلعت تةاعرصشلا ق روعابلا

 ىشعالا لاو تدنوهليقو هاعرت

 ارارجسا نوب قفلعلا طال اهطسملاةئاملابهاولا و

 بصخناو نمل نه رارجسالا نوب طال نيحقولعأ اير شالا اهلا ولأ نلا نسا

 قوأعلا م مثمهلا وبألاقو جلا دنعاجنولن س.>رارجاالامدا ازأو اهتطدىفدلولا قوللا.دارألا-ةي 5
 ءءهع

 ف اهل سف :أتناكف ترج اواماولأت ملقتا هاملا ىلع تد-ةعو ٌتقاعاذالب ا

 ى.عالارعشىفىذلا ىربنيالاق اهمح اص سفن

 ( ديو هس حصوات وو هدم وبس يس تمص سم يس سس جس جسما جبس تس 7722ج



 ةقيسرتاب 2تسرا اع د ةنيغوترب هملثت+ . . ساي 3839 لو

 (قاع) فاقلا فرح + نيعلا لصق “
 7 ممسسسالل

 ان ةسم 2 و < 2 2ن ملء هزم 6 9 س2

 00000 ًالعراملع يع 00 0000 0 دا

 دوو مسو "© و س2 و سسو همس ووسو

 ل رلااهريغى رخاق ولعو ىريع #* 000 و امرء

 اهيردُاشلا باحصاللت هلو لالا جنم نن وذ نأ كلوقو
 9 وذاهناو ةأرملافلجرللن وكب ىوهلا ُقلَعلا ىنامعللا لافو باف همم الالداهنم ولعت ارأ

 شك لاق هب وهن عقلعدق بح ىدن د قاع ىذ نمل ثلا ىفاولاق وىئدمادعادك ةنالفف

 ميدق ل اوهن ىلع 2 5 ىاعف كنعريصلا تدر ادقلو

 ةقالعو تال ويحول بة قاماذا- 5 نع فايعللا لاقوامي وههبلقباهبَّيلَعو

 نحؤاع و فلاب ب 00 10 :رعامنا بح ةقالعالو بح قاع ىمدالا ف رعد ١ ولاقت تح

 1 ىدسالارا ارملالاك هك وماللا ونيعلا مه

 سا ماّتلك كسر نانا « امدعيدسلولا مَالعأ

 ةمرلا اوذلاقديتششت ىلقب ى مَتَقلَع راعي ايداع نون قاعماط ودمحأ ىأهقلتعاو

 اهلل ىاللا نسى ءأبطت #* قالَ لقب تقاعد

 رك و اهننمأ ءوشلا فهرافظأ ىلع اوهنع ع :لآشّقلعاذا ةينامملثمٌيقالعلجرو

 لاه سفن نمهقلع يذلا 0 وديه ءامهقالعلا ودان اًقيلعتهملع وهنموئئذلاب

 لمابتو ءاهُاذامحتبم 4 ها يالا رباع

 لوقدنمو دفاع لاش و تعدي قلعتو هقلعتو لوالا جيمبا اوهمزلانهقاعت ل قو

 ليوا يش قلعت نمشي دسملا فو نبع كييصت الثا ةَذاَعمَتقاعَتو دوسسالا ىلالدابز نيهللادسع

 عفدت :وأاعش:هملا باكتامما ادقتعماههاش وعام ١ وذب زيواعتلا ماسة سف ىلع قلع نم ىأهم ًادنلا

 ىلاعت هلوقىف ةءاورىف اذ قالا و هللا لوسرابا ولافّقئالعلا رد لاعملا ثددخلا قواريضهنع

 وا املا 1 98 * تلاه كا وسر, ليقنيماسلاو مكن تالاومكنأ و

 اذهىفى رب نبا لاك قل هوهف :.شدعلا نيم مابا لكولاع ةقالَعتدنج اولادوهملا العلا
2 

 رعاش ١! لاق رذوشلارم كلاشْلعلاو ناكل

 هع وبما براعم 7-3 ةقلعوراّراىفالاى ظهامو
 و - 7 الج

2 

 00 او شدع نمهي غلش امةقالعل اوئثىأ || قاف همت ملا وهيداهشتسالامدهتدقو

 ”قالعلاو

 تح وع نا هس بايو



 1 (قلع) َفاقلا فرح « نعلالصف
 1لتر دوت ان هدا اواو حب + 90 اه نط تل اطلق هام سال ل جهد جرص هع دج تالنت مس دس صتصسسم

 لطخالا لاك طساكن رلا نمن طب ءونايزغلا نم عونهنالوإةةزاحأاغناولاق
 س رورو يمو
 لاوتا قارا لح 3 همطخ اغسل أع قومو

 رع رح

 ى'المرتملا نمتءلطاذا وادلل لاش و باغت بف لاّوْطاوْوهرهظىفُْتَتَقلا ارثاىدلا قولا

 اوملقت امام نيالا تميس لف لك ةقف ولما وةبقع تع لوقين مهبرعلا نمو اًعسقصدل

 هع «نابقعلا فولد تدعاكْتَع » ىلارعالا نياد شنأو نظل نم تطاول (مءااها دنحا

 لضم 9 لمص 0 الاب ةع :رسدعلاط رثملاءاوهّوشت ىشوولدلا

 ةطمزكتلاو "لذا تقعأدقو َل اوصالا تد سكنا عطقتملاذاواهلودأن محي ركام مو ركبلاو

 (قاعإ) ديدحلاٍبوثلاو ساطرتلا “هك كمل نيا ةةعّدج- رثفو م رغأ

 ريرحلاف هيفيشنهقلَع اعواقلع:ئشلاب قلع

 اءاحلا َكتهوُأَب اعلا باصأ نقب هلََعْسقلَعاذا

 5 واللا ف ليقواوتلعتواوبشكى أب بارعالا تلقت يدطل ىو

 ارجأ دوس نيعلا ىأ ًارتولاىأ را هك فرطاطخات 0

 ضرار لس اوكا ءىثلا ىف بوشنلا ٌنلَعلا قاسعللا لاك و هفّبشتىأ هءقلاعوشو

 ىثدل اردأف تقلع ادناصاللاقد و بشتى أ هتلابح قديصلا قع الا قع ا ًاواهبم_ثأاموأ وأ

 هقاعأف هبض لاش لة مالا عوقو العال ىلا. للا لاك 5 كتلابحف ديصلا قلع

 و ءو ةيقالعو قاع ىهفىذلا هس ٌتّقلَعوهم ..لا وع ودقالع يقلع رالي لَ 8

 للعلا اهو م وشق الع 5 نقع ع سفتلاواهلت قف لاق هيتس

 نعت الفلقلا فج لاق وهو#* بدسم رم 7 مواهةلاعمتقلع# تت وعن ةواذا هال لاقي 1:

 نأدب رتالفهذخ انئشللاذهبرضد *ندنملا ٌَصواهقلَممْتقلَع# لثملا فوهد.سننالاق

 ترقو لبالا تنأمطا نيحكلذو ا رلاىذيو ماه مرىذبا يس ص تقلع اولاك كلش

 هاشر قلعأ فرم ىلا ىهتن الحر ناوزصأ أو هشدعل هلمعتر در ةونأمطا نم ادهبرضب عن :رملاناجشو ودع

 2 5 اشر تفاعلا كلذ سامو هلاقفهراوح عدا ةرّثسلا ب>اصملارامصمت بع ا 5

 ىنكع الور اءاج أ «بددلارصواهقلاَعَمْسَلَع « لاقل ترب نأ ىه ًاورثيلا بح اص ىأف

 ىأقلعملكهنمتةاعفشي دا ىو قاعم مقالا مريكلا قلعدق مشاللاقي ولسحرلا

 ةقالعلاو قلاع قلعدةذهعقومعقو يل 7-02 لاق العملي ؛ٌقلعلاقي اهبقغشواهمحأ

 شماببققعة جب رتفوهوق
 حعقهياوصهسصنأم لصالا

 هأ



 007 اهدا 0 اونا وينو هليل عد إ)”2#2شس'**ش 200000

 (ققع) :١ فاتلا فرح « نيعلا لصف لو

 0 9- هم

 لق "و فلان مهتننال ةوقعلا ضيالاب ىنوا.قو بلعت لافو ىنوأ قام قوشعلا قابالامهتنت اوللوش

 ريعي فل أدب ربلاقو ئنارعالا نياهد_ثنأىذلا تلا اذهتيكسلا نبادشنأو عضوم قوُمعلا
 و ا و هءو ١ ع 5000 2ثس

 لتاقلا بلاطيف هل سقلا نم لح لسع نا ادهىلد1نانارعالا تلاف رادعالا مهسةقيقعلا و

 مدلان وفعلا نولأسي و ةيدلا مهيلعنوضرعت و ل ملا ءاملوأ ىلاءاسو زلا ن ا

 اد « نا نيبلاطلالوقيفهتلسةلهأ ار 5 افيعضناكنا و ةيدلاذخأ ى أمت وقبل وتاكناف'

 اممسذخ أت نولوةف كتم العام نورحخ . الامهال )وةمق ىبيافيمالا زو انقلاخنبب و

 اان ناشد مدا انام هاثسلا لا عج .رناؤءامسلا اوك هب رت سوق عه سكر رق

 موسلااذه عجراخلات اولاصوُدب دااذخ أبان أدقف دعصأك ع عجرناودوقلابالا وضرب

 لاقو لدهن ملبق :و لسقلا لهأ ند مرعاش لافو مهل ايحدنم ان ارك اق "الا ]و

 ملصلا اذهن عاب اه ناكو ىنءلارعشاللوهىربننا
 كا م ا م ما 0 ا
 ىعللا اوه مذاموقلا ىفىتيلا #3 اويطئاصاولاف ةيتباوقع

 ىلذهلا لذتتملا تلال نراتو الالى 71 2 لا ةمالعوبلا
 هز وهم

 مّضولاًدمحاولاو ا وامس م #23 دأب ل

 2 صرع
 أ

 ممباوتم كورد نللاانهه مخولاومسمحاص لت نمد قالا وتيدلالب ااورثآ امماربخ

 5 ةزارملا دش ةاقعو مقل ثم امو ءاسهسل ١ 20 ترم( و لّدعملا بان نموهو ا

 ىدعملالوق وقوه 7 0 رالا تع اوءا وسيف عاود حاولا

 هينا 2 شع ءاامدوملا) 2 86

 مما راو باقفلاأ 3 الا 5 عملا ءاملا نمسك امدارألاقف ف كارسعالا نياامأو ءسعأام انعم

 ناكاذا قاَقعو عاعقءاملاقب و باقلاىلا خو هسيلط لعتلا لسفر ٍِء لهاا فرعي

 تيأرو ٌةَقيقعةدحاولا صوصُلا هنمذختن رجأزوخ يقَعلاو هعَعوهّلهعقأدقو الظل غاّرم

 نيدشلا نعد را مهاربا لكس مناقلا ونألاف اهبو ول دوملاس ذهّملا حست ضع ةسشاحىف

 ةقعل اوابارخ ناكمنالدنا وهقتنالى أ ق مقعلا اوما اوهامنا ف رصصتاذ هلا ةذ قي لاباوُمتال

 ةوضو كلدنم فورعم هريااط تعا 5 زو هانت قيمر البلا قمع ماش انيس ىلا

 ثددحىفو ىَحصَشلا هل لاقي قعقعلا نا ىلص دوما كسا نعباعب ىوروى :رر نبا لاق قا
 ع ٍِء 0 75 5 0 4 ل ل

 : تنذاالدوط دوساو صب |نينوأود فور عمر اطوهريمالا نبا لاق قعقعلا مرا لهشي ىحنلا

 لاق

0 



 7 0 : 31 0-0 7-2 "وا 3 11
 3 , 0 ١

 ِ 1 000111 -هوضإإ ٠ ا - مو
 اا (ققع) فاّقلا رجب 5-3 نيعلا لو
2 . 85 

 33 مو اهموقلح قشنف عيذتامنالُكةيقعةصبذلللبقو اهلنا هنافةسمهبلا ىلع تناك

 مهيفاك ءوقو سى عمأشناذا ا و ىشلاوهو عم لا شحن ذ ترمس اكاعطق هاد دوو

 زركلا ىهو ئاقلا هيلعدم,ق لعت الفطمادامىبصلا نكاد فل_صالاو نالف باف تشم ٠

 رعاشلال وقهذمو هنعت عطرك اذاف نيعلا نمدذَوع

2 9 27-9 

 امبارثى دل سمضرأ لوأو 23 مميت عاما

 ةوسوو
 رفاخلا نم ىب -- لماشلاماهبلان مقوشسلاوَناذ رتل ةنتيديعوا :

 ريع ىلع ف 2 ا و سامقل | ىلعؤمشق 200 وق عمى هه 0000 ءأدق ةواَصع وقد عملا ركل

 اي قعنااذا وقع سرفو زداونلا نموهوةئيدر ةغلوفال قعماقبالو سابا ظ

 دار ةربلل لق هنم و 3 ءوهةهراسغ ٌءولمرلا فقرخ 20 وقاقسعلا ا لكو

 لاقو قوم اهلل لماخلا سرفلان ا انخ ومش ضل مع :ردادضالا قمتاحو وألاقو ل

 لوافتلا لعاذد نطو لاك للا توقع هرفهعم ل حر هان[ ثد دا فو ف وقع "اللاش
 ٠ يس ع

 اذكر ا السلا !نمثددخلا ىو هللاءاشنا لمس هتااودار مناك

 تانيش د اغمإلا خذ وأ رجلا ودنا ف شاسجتإلاةصاسفالاد ناقمالاوتجسأْثن

 د و دى لس

 ةوحرم ةاونهقيقلاو بولا نموشنةءاس هب ك4 اصلع اورونلا هع او ةدازملا ةقيِقعلاَو

 توم 5 2

 ةقانلا هلت مكوأوأ وار ولا هلكأت ةغضملاوحرنل لع وفعلا لكؤن وا

 قو اهتيدابفبا رعالاهذ رعتالوةريصملا لهأ مالك ن 31 رسرابلا فيض تنيقاوا وفعلا

 1 ةلاورزك ل[ تاق م نمل الانا كلذو نوكم الامل تبرمضد قوما قلبألا نمزعأ ثلا

 ركل قابالا طاولات تسدد فوة نانالا بلطاذاو المان نوكالركألاو لماحلا

 اهم الاقفا دبه مادو زينأتب واعملأس ال رنالاقيو ادبأنوكيالا عب لطهت كف

  الئقمةب واعملاةفاذكتاكمىئاوةلاهقف جيو زتتنأّت اوداولا نع تدع دقواهملا

 قونألا ص دارأ هل « اًلفَكوُمَملاَّقلبألاَنلَط

 ْن وكيالامباطهناهانعف هيف عمطيالامهنأاالاز : رح هضيسفلابحلا نفض رئاطت دال |

 ىف ةريئاسلا برعل الاثم نمو د.ءبٌكلذ عموهو هلا لوصولا ىف مبطي باطتال

 0 قونالا ضر يتكلم قولا دلال ىنمشاكهيلعردشيالامو نوكيالاملاسي ل جزلا
 ه296-

 اهرقألاملان ”هيدوأ ف *# ممتد :ًاقو ةعلاب فول قولف ىلا رعالا نياهدشنأ :



 ا ا
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 (ققع) فاقلا فرح « نيعلالصف ٠

 ةهمد 4# ا همد © 7 لوم توم ه.- ا بل

 قةعابيفاعممساصوحو *« ةرحش ى دب ريعلا تك رثو

 لاقو قاةعندعلا لاقي : واهلج-نيمئاذا نيعلا مب اهات نانالا ترهظأو رع ونألافو

 0 اًقصْطِلَيك ريا * ابل عرعر خاج

 لوقيهناف ىمصالاامأو فرصلا باك رخ[ىف ىنعملااذ#-مسقاَقَعلا فاشل لاك اذكهامنجىأ
 8 ع م 8 د

 ةهصفل اةغللاو ٌقعم ىسهف تةعاو قوقع ىهفتةعءلوقد ورع و اناكو ف وقع اردصمّقاقعلا

 موهبيذسمتلافو ةاشدنع عذوأ قع قلح قعبو قعي هس 0 ا ا ور

 مسوهملعهللا لضهئنال اوسرناثد دا ىفو ةقيقعلا 0 مسا و عباسلا.هديقف هعونسأ

 نيسخلاو نا نع نع هناهسيفو ةاشةيراخلا نعو نال_ثمنانا.ث مالغلا نءََععَحلا فاق
 ىذئالا هنعا وطصأوامذهنعا 00 هرهأف هسضيقعم الغلا عملاق هنا هنعىورو اههلعمتاانأ وضر

 لكما و هنعٌقعت لاذا هدإ اوةعافشم رهان ناهامعم لبق هتقيقعي دب نوت مالغلا ثد داطلاىفو

 كلتىف ميذت ىلا ءاشلا كلت تيعسامتاو دلو نيح ىبصلا سأ و نوكم؛ ىذلارعشلاةقيقعلا

 ىذأثالا هنع اوطيمأث يدل !ىفلافاذهلو مجذاادنع :رعشلا كلذ هنعّولت هال ةقضعلالا

 تناك اذااه ريغ مسان تدهس ع رىتلاءاءشالا نماذهو هنعو راك ىذلار تلا كلذ ىذتالاب يع

 لاقفةقيقعلا نع ءسهنا تيدا ىفو رعشة شعةاشلا تيمسفاهببس نموأ اهعم

 ىميدنل نأ نحأ و مسالا :رث انعاواها ظاقساالو هكا سال نيهوب همق سدأ ف وشل بحال

 عدلا وص ةقيقعلاو عبقلا منالازطتت/و ذاع زبةكيذلاوةكم_ستلاك هنمن سحاب

 هسيلعت وكيىذاارعسشلاناف تالا نمدوأوم لك ني كدر الو لاف وصةيدنملاو

 رعلا فد عاقرلا الد شنأو رمدكلاهقع 3 قيم و ةقيقعدا ولنيح

 2 .اامدنعباديدج رح أب اتحاو #3 اهنا هنع هع ب 20

 الك !ةلثمنوليو هد مش نم #2 هزفاسأ داو ع دعو م
 مم وو - 0 م

 تنأو مهيضولوملارعشل لحفل ع زلال لك رع كلو ةاشااالرعشلا ةقيقعلا لعف

 خامشلا لوقهنموءاهرغب رقع رعشلا كلذا لاقي ورودنمولألافداستك | ىأ هناتحافرخالا

 ةهصمص 8و

 عرب ىذ عدو #* الا هنع هش لاظأ

 ىلا ةرعشلا تبع عطقلاو تشل لصالا ولا لاق 2 دل هيلعدأو ىذلا هرعشدارأ

 نآو تءطقف تفاح ىسنالا سأر ىلع تناكنا اهنالدقنقَعديلع ىهوهمأن طن نمدواوملا حرك

 تناك

07 - 



 ا ف يم يا رس ل ل ا ض1 1 ]1 1 تلو ولا جا ا رعد ل ب ا ا نم كا 31 11 1 دو 3 لا ا "27 011 070 للادوات يبيع "تارا ايل 2 ١ ننس خا ياتو
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 14  (ققع) 22 نفاقلافرس + نيعلالسم
 53 ميك

 قانعلا ناب ه6 كد ديرد ىلعتيشخام كرم

 اقع اولعو 8 معع هو ا هلالا انعىو 0

 قشااق علا نميإصاوربلا دضوهو تاهم الا قوق نعى هن لو هملع هللا ىلص هنأ ثدخلاىفو 200 ع < .٠ 5 5 . 9 00 020 59 3 ٠

 َق قوقعل نالا واعف :وشل ا ىوذ نم مهريغو»ان الا قوق ع ناكن او تاهم الا صخامنإو عطقلاو 1 . 2 يب , .٠
 1 وميك 50 . ردا ىو نيدلاولا قوام :و رب اكلاثد د- ىو جقلاىفةيز :؛متاهمالا

 راعي سموهاهأ رخب 6-00 اهةعبنأ | عبط طتسالو امحاصىدؤت دود س ٌأرلاىفنيعلا ليشمل

 ق ا حوبلاو قربا قةشن قاقعألا و ىشن[ق هنا قرشلا و ولاق رع
 5 ؟راذا قريلا ىّمعلاو ُهقيقعلا لقو ةقيقَعلاكف يسال ل #ق هنمو هعاعش معَ و
 م

 6 د

 قعئناهنملاش تاضتلا قر ل هنبَم ٌنعْناامق رملة قمشع و دست

 ةرتع لاه فمسلا ىعسهيوقريلا

 ١ راطفالوّلعْأال جالس 5 ىكوهفةقيقعلاك سو

 نعّوشنا3َ زوثلاقعلاو امل ايف اطعم احلا *« ةيوؤر لاق عطسو قشنارابغلا نعلا و

 ْ سقلا هيما لاقل اني داو هيدلوب ىذلا رعشلاةقيعَعلا وباعتا

 انام *« ةهول ى ل الدتها ١

 امهريسغف عمس ”مو ة_صاخ :رفباو ابل قمل لق وةقيقعلاك معلا ورب ءولا ىذار ر ولا كلذكو

 حرم ىذلازعشلا لاقي و « قّوعلاىلوح 20 « هُو را ةدسيعو الاي

 ةسورذملاّاشلاو الص رعشلا ىرشخزلا لعجو قا ماله قم تحدمأن طب ىف دولوملا سأر ىلع

 دولوملارعشب اهيرشنةدقع ىهسدرعش أقر هنتر لاناثردللا قو هينا

 كااذو ق ومو ّقعم ىهف تان *الاو سرفلاتّمعأو اهنطن قاهدإو هش لماشلا تضع

 ةيؤراد ثنو «ةلجىذلا داولا ىلعاههطبىفةقسقعلا تتيناذا
 سس 7 -9 ىو و هع

 قعمتلوزوأ راقب #3 قردعي عدلا قدعدق
1 2 

 »97 اص ةمصو َس

 #* معلا نونو أدقوار 5 5 قدماه حنو قوق رهف لوشن مةغل فاض أدشنأ او.

 اهلج لماكتىتلا 2 ق ودل نان الاكنهنمراج- لك راصق نم وطب تدقتت | ى ىدح نب رشد "

 1 .٠ 9 5 *« يك ا ا 56ج -

 ىل-«:نروىلع نواىو رو ريا نم ةعادجل اكلديد, رناعفتز و ىلءنو أ ىورب واهدالوبرقو

 5 9و مو وس 2

 ديزن ىدعلاكققعلا كلدكو لجلا متفاايقاقعلا واهنمدحاولا ديرب

 ) ريشع ىلا برعلا ناسأ ب 10
 نس اطمح

 حامعلا

 قالا براصا وعدي س وسو



 د ا كا ع ساو ع سال رفا 00 87 217-0 فان

 (ققع) ىاقلا فرش و« نبعلا لصق 8

 3 3 ”- و 3 و 9 8

 امدع ف صد سا_هدملا ىد دس تقع لآ و

 -> ود سوي 5 _- - ة573-و 6

 اجاساملا بكسل واعف وع « هنزم مج اق'امالا ىلعر ر
 5 ووص هس -5) 5

 اذارذتمملل لاق.و * روعمم لب , ولان 1 دمودعاو #2 ةزحوو لاق اع تاضيلا تعاو

 ٍباِحْنرَمعْلاَن ارش ىو رو'املا,ةقشنم ةقاقعةباصملاقدوأق اقنع ىتعادقوراذتءاىف طر طرأ

 <بوم- و 95-2 ء 4

 ةباصسىرأت لاكن رتامة نب ىأد_عرتوص عدو ا دلو در مو هتنما لاك قراملا
 - ص 3

 2 ةقىلا ىلئ اودي ىألاك ناوريسو ناد :بد هت اذ ةقانءالو اه اك 1

 | عكسأو اقل خفبفار ءالا نبا ءاكح كلدك ةسببلاةرحشلا قل اواولا هضم رخىذلا

 لاذ اهطلخا و اومقرتماو هدمت نم فيلا بتم بارعالا داون ىفو ةسغلا له راس

 08- س يم وساوس سس

 محرلا عج قوقعلا طمات )سس و اموهعطق كر هدلاو قَعو هتعاطاصعٌّوش

 8 عَ وو مى -9

 تايقر را ىلارعالا نبادشنناَ قعو قةعو قع لبرو ردصأاكردصملاو ه ىلع فلاك ل فل اف
 ا

 اك رع دلل 5 ام اسم ىداعأنع 5 انئاَتعِمدقلاوأنأ

 هه عا

 ىلنلت بهأن ا #4 اولا هسأر لعام

 اصعوأ طوس وا عا وهوقاملاملانمّراَذ وعلابدارأ ل-قور 00 و

 لاك قواد رند هاو عصا ودار ءالا نيا .اكحا ذك هسأر همز

 ممالاوتاكأ الاوةَمْكا ن مها ا ةغانلا

 اهق ووقع مر تالادن راما ا ارعالا نبا لاق بسن ءالشاف وق ةوقعلارءاحا ذا الذ 3 ٌو

 ىشعالا لوقف تدكملا نا لاك و كار ءالانبارغنع اهدالوأ لك اناا

 اواو وعن مف راديو * مكنه فوهذأك امو ىلا

 ءادهشلا دس زي برح نبنامغس ولأ لاف ثيدلافوب روما ءاج بوح أ وذ ةوةعلامءاج قعأ لاق

 لتقلاقة دوو ةاعانالعفءا اح قذى قف اوةقموهو هيرم نيددح مو هنعهللا ىذر

 . ردك ةغلاملل قاعن :دعل اد وسد رقرافكىف هيل وق نودي موب تانق نم تاق

 تققاعلاقو مارالاوعطاق اضد قدما ءادعإلا٠ نمءادعلاقو ةعلاو قسافن قبس ةورداغ

 2 6 مدرع

 ْ ىلع ةينيمقاّقعواذهلاق ةقعمواةوقع قعد هدلاو ن عىرب نبا لاق هلا اذا اتعاعأم الف

 ةيقاقدي ود تنذبةرع تاخر واد لثمرسكلا

 5 اوما 00 لاياهققشنةقاثلا 7 وه ةباصملا هم لسلان متاكعالاتدت ”الاماف

 ١ ةقعمواكوةعو اقعقعيهدلاو و عورطت هنو هنملدبم ماللانأ اكوهطرت> ا لصالا ىناحر آلاف



 ا ا وا همت
 1 9 * كا ا تلو

 ١117 (ق2) فاّقلا فرح 3 نيعلا لدو

00001 
 ءامسأ نتمتع عقتامذى عادار ذالا نمرثك اذهل ثم ىفةمنثتلا تناكنا ا

 اذ-هلورخ الا نودامهدحأىلا اراشدال هناو املا بصالا اوتا.ْءلا ىف امهيواستل عضاومل

 ظل معدارقاادهربطو يح نامانأن اذهاولاةفنديزك صلو لان يشتاق

 عتازسببز ءلاداللا قوي قيقعلا ىفام_متابثّقح ىلءفنإ .ةيقعلا ىقماللا و فاالا تاسئامات تافرع

 قمعع هعسووهر ماكر زيا لا لكدلاةيوروصنموبأ لاق ٌقيقعلا ى مدئةريثك

2, 3 

 قييقعا مف ةيداعلومسسلا مش ةيدوأى م ةعارأ ؟نرعلا دالي قو قئاةعوةقعأعجلاو
 و _

 ءاملا ةيذعنويعهسيفو ضرا.علا ناعش يفقد هم هلا ىلي امم عساوداو ودو ةماعلا ضراع

 00 تدد'ود

 ناعطب :ىلاود هي نأ ب ب ,تكسس, آثددل او ليو نوعه فهل هيمن 0

 هنأ ثددلس طقم رك ددرو ىذا اوهوءاملل ل مسمن دملاةيدوأ نمداووهريثالان الاف

 اول_هأولو لاتذ ىفاشلاهرك ذىذلاوهو دارو طاع 0

 ا _ 03 7
 نطيقارعلا لهال تقولو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نا ثيدحلا و ىلا ح أ تاكو دتعلا نم

 وهون يدل صوأ "هل_رباهلبق قرعتاذنمب رقلابىذلا ٌقيقعلادار ىصتموبأ لاق قم يفعل

 لوقامأو هاعودكز اقءايم هيلا ىرجت نادل قةءابنمو كا ءانملا فى فاشلا» رك ”ةىذلا

 ةول9 <

 ايناهلاٌّققتلااو ا ىلا ىرأ 00 ىنافد_هااتبعدو ىق قدزرفلا

 رد ملا, ىهملمطة بم ضرالا قرف قعلاو نولا ةمحان نمقريلا اوما_ثدارأ لاق مهضعبناف

 -ٍ 2 م3 بمصو سم 5 نيا 2 -

 نارد_غلاوءاهتلا قئاقعلاو و عىداولاق عناو تاقعاهءجو ضرالا فة ةرهج هه عااو

 ةأرماف صب ىاز اانجنزادب عنيك دشنت اراتنإ ا ل

 5 9ع 2

 اعلا هيو مدعم *« اهتعقاراهتس نمتحرحاذا

 ىقتينامتنأ أ دوما اوان كوع تنثلاذ وعم اهقازابس ن متحرخ اذا ةأرملا هذهنا ىنعي

 اذا عمقا رلاَتَةَءلاقيورجلا لامرلا هوت د اقعلا ل_ءقومرت_درخو أر عش لصأ

 انيغتفسي قدها نانا تشق الا

 لهون زو ضرعلادبَ وراق :أو ب رلا هن تقع راح

 ن'اكّى أ ضرعلا داق راما دما اوبوذحلا ع ردن املا و ددرتو رماح

 ترو راقت اف صممقلا سيح ترق ن مول ضأ وةبعطقه_:متعقو ىأ هيرادن باصسا ]ضرع
 م ع

 00 هي ل ووعي :
 همام ةباهنوةاملا تدعس أ كقدن اق ادادق را ادهم واهّتءلقادا ةهّينع

0 

 ظفاف ملا ناذهاولاةذ هلوق
 نملاخلا ىلءب رو دم نيد

 هبفدصوةركن هنال نان .انأ

 ءادا .اعضو نانانأ الة فرعم

 ادبلا اراشملا نيلبكلا ىلعاطع
 قمم ادرفمالو أ عضوبملو
 ىلع اعج تافرعاذل عضوأك

 فال فورعملا عضوملا

 لءاطعل عج هناقنيديز
 نالو زي نينا نال لب نيدسعم

 نودام_هدح ًاىلارادو
 تاقاذانةركتناكفرخ "الا
 نانمسح ناديزناذه

 ةركد هنال تعناا تغفر

 َّت دوقانهدافأ : هب تفصو



 ىرش دودلادهشتسا و هلوق

 محسن ىف رلااده دل لا

 ما اًميدانىتلا حاسعا

 ههدد

 عسانلا زا لوأ اذه )0

 نيرثعو هعمسس نهرشع

 0010011 #7 7 ةفييبزب وود اوت س اا كوخ زا اقل
: 

 (ققع) فاتلافرح « نيعلالصف 10

 ةىهاهانأ اذاانْمَءاهمَمَع اهداء ةفعي نانالا ريعلا قدعو اهانارم_علا قفءناكم ف ىأ
 تيعمص قضتوهومعمر سس

 اذاه_ةراحىل- -رلاقفعو ا ايسر هك ايرامحلل لاقتو د هيض يعل

 هتاك ل -ر ما قاف عوءاعسا قةعمو ٌقافءوفادعو بارضلا ةرثك قشيفل و اهعماح

 رعاشلا لاف ممباصأ طخ ىف هل هاب

 قامعو أدي زيلع تيك #2 ا ءاكملا ناكولف

 قارتاو نام نأ د6 اعيجبايهذذا نر "امه

 مم 2

 ةهممنيغي قافغلا د نيياعوب :وخأوهو 0 هلع تك هانموك ور نوقشت ىربئبالاق

 لع راغآسيقنماط ب نأكو مصاعب ثرحا نقل دبعوهو للم بالا و 1 ءناودو

 هَقّدعأ م كءلمانأ ا هانأرسأو لوالا ماعلا ىفاق اعدل قد عبدا اري م لاقو اهامنع لتقف ع ور ربت

 نحارلا لوقدتلك "هل هانا لاق ن نملوق ىو دكر لا عَ هيلع ظرشو

 هلهاك ويهاطعاو 0 هايتك ًافانعنا

 افلا نيكستي 5 (قلفعإ) ٍض ا ناقصا وبارتلاابيف فعمجةبعلهمفعل و

 لافوخرلا عا اولاحي لا لا وق لعله دس نبا رتسملا مدضلا
 تدم و» 572

 امافعلا رك لانا ١ اهلنا ةثنامناّسم لك

 قاْدَلا فرخ لاو بكرا ة ماع هكدضَعو ةقلَفعة هاو ةطِلّسلا نامل

 موت اتاي نفل ىلع موقاوددقو «قكذعحرفتاذموطرنبا»

 اضي :أرحرلا اذهب ىرهوملا ده شتساو ماللا ىلعءانلا ميدقتو :لههملا نيعلابو 1نالا

 6 مد

 2 ارم كلذكو الشع عساولا ح .رغلا ىعماعروىرهوملا 3 قافعحرفتاذموطرزباإو ه

- 

 2ث كم

 هععل ههع (ىقتع) («)وحالا لولا اوهدمسنا ة هدد از اللاو لامعلاو 0 ءاور كا

000 2 

 مسالا ةيلغ هيلعةفصلا تيل ىأ ع هناكزاحغ داو رتملاو هس .ةعوقوتعمو فاقع

 ىلا مالعالا ءاممالا ف للاهل بهذام ىلعهنمءدئىشلا لعح هيد ماللاو فلالاه_:مزلو

 َتد ًاراذاف نعل 1 نمصضاعىيداليىفنادلب ناةمةءااو سامعلاو ثرماك هعصأ ااهلصأ

 ٠ ٠ 202+ . 7 2خ ©  311ع, 39 -
 ب ةعلا اهب ىمدنارومكدقف ةدرغمأ مدا راداونادايلا كناذاهب ىعبامت ان ةائمةظفالاهذ_ه

 ٌوصالاق نياك درغدق اذهل :منالنيدالا نيدهدحأ اهب كبااو زاجغادا اوودىذلا
 27# م

 لم نص داب ىف سانأ يبت 5 هقدو نينا انام ن اك هياغنللا رقاق سس دقلا
 مث مدع د



 ااا اا و كف تا و كاجو مو فدان ايب ند
 دعا“ : في 1 7 : : 7 : ل 1 ني 4 7

 1 (قفع) 2. تفاقلافرح * نيعلالصف
 يي سس

 © - وه

 ىأ مسهتجاس وتلا و قم تةرصأا «اذا تح « مهلا لاله دو ىرب نيا

 ثاعاذا منغلا ياذا قفاعو ة-اح رغىف“ىحلاو باهذلا رثك أ ااذال سحر اقكءازع رواق

 رعاشلالاكاراز بهذي وءىد<لازبالىأةرابزلا قابعَمْلروان'اعوانهاٌذاق

 احلا مالكلاراَنك ١ اتئجاَذا 5 بنتحاوةرا لا 2

 لابقالا ٌقفعلاو هنأر نع نري ذا دم ةىشلءاننثاُكافتمالاورداو لاىفو
- 2 

 ع 3 عوض يمص

 ديراو 0 ٌققَعسودا هبشقاّمعلاو قوُةعلاوو هلا فةعرسلاُ ومَعلاو رايدالاو

 9 و و2 م,

 هر كيما اله«! قافأ 1 ةاقصقاّمعلا انا | ىقمىذُخل اوطهفثي دحى نامّقللوق وقهنمو عحرو

 مو ومص سم

 بهذاذا 5 معَ اودع قيد قو قاس عاش امواكار ضرالا قام رب ارعفصي قانسلاو

 بيغب ىأ مدع اىذعي نالف لازر اللاتي بانى أل --رلا قفءةسعلا ةقدعلا واع سابا هذ

 بئذلا طاع ى ةوهطلا قرش اوذلاك لافودع .رسلا قاقعلاوى ربنبالاق ةسغلا

 قامعوذكن انءقف 5 #3 ميني هاشءاصلا كءلع

 ا هوو ةس37

 4 لدقو 50١ املا نعنع دس شما رسوما

 دو -

 هه 0 حيرفلا يرد قا اياد 0000 ْ

 م 8 همس

 فو.سلاب موقتلاَّقْفَتَع و تان 00 رس رافع هقفعو مان ظقيتسائالملق مانلجرلا قفعو

 لاق هعدامو هلا ةعوةقف اعمق نا ا معجب امع هقفدي ئشلا قشعواودلتجا اذا

 او

 ىلعانهت ماا اذهءديسنناذروأو «قفاعف #2 ميقوباش ءاشلا كم اع د بئذلا فصي طر ّ

 مس

 اهيلع ف طع همسي رّقدسالا قمت اوداس فلا نمت الو مالا الهيلا بانذلا نيل لسا

 انافتعانيلئاس | ْمَر ن كي رعل ادوسأن مدس مو لاقواهمءرذأف

 ةمقلعلاةر 1 ر ءاهبذالَك الان ىش ولا َقهَعتو هيذالاذا نالغب الفقع

 باكملها .ر « اهدارأواهلىطر الودع

 سجن ديلا ريش ١ ىذلل ل وة:بسرعلا تءععمىرهزالا لاق دريلاو ريطملا نه ىل الاد واعأ

 ةيورلاةاهةطعاوا ثا ًادصلا لع قفعا لاقي ةاعدد رب و هيد -و أ : ىذلاو
 هرسسل لك همي تدع ا #ث سوم سدو

 قفعنملا ف عد رآى درت ىح * قدصخملل ةقفصاه المشاق .
 ءءء 29م

 انيقه للا اهام هرفأهب ودهم دنقلا انت دامصلااهأم هرفءاملاهلتأ ادروأ| ريع وعد

 ميج نس

 انين(

 لصالا,ضايباذك

 اد_موهقام_ءلاو هلوق
 ح رشىفو لصالا ىف ظمضلا
 عا ررحو باككس وماقلا



 اس هر رمت و نيا. سر

 قراّشعو درطبالاذهو قرش علاوهىذلا سنا عب توكيتأأ ماو شع مج نوك«ثااما |

 لاهةمملا نيغلاب قف و رب وقعا نالوا دطفاعي رشاش ْطعت ضهلا ىرن ند ىأ .

 (قفع) فاقلا فرح هب نيعلا لضف ل

 ىتعالا لا 00 لاو ثهلك يداك الو 07
 و . مز ا

 لبر 2 ناعيسا 6ك #3 تةرصنا اذااساوس ان : ىلا عسل
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 اوفو ةريثك ابشر شنت ةريصق قاس « ىلع عفته قرشعلا نا ةعبير بارعا ضعب فريخأو لاق

 صل يح لثموش ل.قو ءاوسس لا ملثم ب> نمنا رطس همس لكف فلسفة واوتك

 سد 3 ا 7 مسه ا حم - 5

 هلوقو ببطوهو مجطإ وابطر مادام لك ْوِد وهو
 -2-_- س #7 م مع 0: هم اماه م سر

 قراشعلاحا رلاحزمت * قطانملا اح توصن اك

 2 لى ا

 رك ارقنم ملنعأهنالاراقلا قروب هش قرو شيشملا نمّرمشعلا ىرعزالا لاف ناكملقو مسا

 ىلا رعالا نأ ن نعى كو هموظعأهناالا راَغلا لمْ ل-ه-هلوالرمل عمست خب رلا هةكرحاذا

  ةةكراتعلا ىتضالا نع ىربنا ىحو نسفاو علاه معدس ةحنارلا مط رع اتا قرا

 سم تب

 ا دفعلاو لوللا ةقَيشعلا (قننع) 32 0 ل

 هياتم اوال باو كاذكهمَسعةماسعنووؤنما وطقم رماو مسا لب دوظلا

 لاق ةّقئاسع موقنم 00 ,وطلا ىلا وعنا

 8-05 5 0 م سو <

 5و ه8 ه6 ه هع

 قلعا انيكها او ياي !قيطن آنا ورانا ساد عدزاشيدحف

 هقسلال- ادسلاغلا ىف لوطلا نالربدعالب ١ رطيم هنأت دارأ ةماقلا دمملا لد وطلا وه قْنَسملا

 رد ةنكامترك ذنأق عفنالب ا راك ًاهدنءعسدللوةثى يا قالا سلاوه لمقو

 ٌقفعي ل-جرلا 06 (قنعإ ل ليت اذالواعأال ةقلعم نكرت تدسناو ىئلطنونفلا
 © و

 اههوحو ىلعَت ر ىرملا فعلم را 5 وع ءولكتم قت لب الات وىذتهس ًار كرام هع

 كاذكى انت مجاررداصدراو كو قناع عبار بهذ لكو تعجردالا ىلا كر نع تفشعو

 9و
 ءمسع  ضسوص 9 نر سريع

 هنأونيمول لكوأ 0 78 افعل الا تقشعوانا 0 نس رفع

 |اههحو ىلعاهدر أ اًميفعَ 3 ضع ىلءامضع معلا قش [هبالاسغم هوعوج رلا راكم ىأ 00

 زجارالاقع وجراراكت أوت لاق ةزاكودا ريالا ةعرسقعلاو

 همم < و مومو < 3 5200

 قه ضوه ا ىرب نمو اب 7 1 قم اج نم ىضغلا ير



 ل ل ول ا د لا م حرر كس 00007 0000 0 0
 0 ١ 2000 2 ا ا سر

 اء©  (قرشغ) فاقلافرحخ « نيعلالسف

 ىدو مل ١ ىريشلا عيش تدب

 م 1
 8ةءومد

 تيل اريثكلا عقم الود *ر در رلان هلملقلاَب بيطلا عمي

 نذل ويب دارا ةفيسسلا اذه تقم رع ييمضالا لكلا ٠ ب راسل 7

 م منا لوةننا كل ىئمن: ناك اتاواضيأ “الاب ريتكلا !لاقا م ممغل كلذ ناك ولل يملا هلل اةذربسَح

 , نعراذتعءالا كرتهللا هجرهدمس نبا نوكي نان :كمملا ندي فورا ضعيف ءانءاشلا نوع هَ

 ىنعماهماَملال م عةظنلن ع :ردتغا و اهل ىنعمالا مال تدملا ىف اش هطول ٠ نع ونيشلابهن 2
 ا

 هداوس وهتمعامما و ماو لات اوعاما و ىنعملا اذهدصقتمل هنا معي نأ دارأف م "لوقا قر

 (قا- -ع)) م طلا ص رش ةقمسعلا ) قبسسع) معا هتاونيشلا عضوي ىفئيسلا.ءاقطنأ

 ليقو فيلا نَا عباد ءاهاابى ال ا فاول

 82ص

 قل علاو لسعات الا قالي تدك « ىارلالاك ابا نا تساوت وطنا

 علا قلاسعلاو قا ا لاكي تلا ناسملاى رب نبالاق بارمسلا و ٌوا-علاو نلعثلا
 م

 ه5 < و 1 م

 2#  قاسءوهوءادي رةقلسع 5 ةماعنل اف_صد سو لاق 11 ”الاو فمما لب : وافلا

 هنراعدوبلسا فاقع نوكي بوبي بلا بحتود لو بملا طرف قّسعلا قس ا(

 7 ص ني ص 2 ع 2 2126 4

 ع 17 مسا اعلا ليقو قشعلا فاك هةر 0 اهسعواهش عهع دعا ههشع

 1 - 55د وم َّض هو و 5

 ىق.دعو ناعوت ءقشاعل جرو #23 قشعو در ةنيباهعضرمو 03 ةيؤرلاكردنملا

 سل سس

 :هلءهملانيلاو نيشلابىّسعلاو ىّسعلاو ةقشاعوءاهريغب قشاعقأرماو قمع ايثكى بق اثم

 سعال اه قشعلا قتلا داود هموزال قشاع فاك ل يق كلذ هقرافيال شلل وزال

 مو تع ه)وه مس

 اب قْشعلاو بلا نع ىد<ي نب دجأ س امسلاولأ ل كسو #* ىقدسعم امو مثيل 5

 010 لذي نالا#-ثاعقشاعلا ى يسمو زها رذا همفىّسعلا نأ ال نكلا لاف

 م 58 2 م ىو

 «ذمقشاعلا قاقّتشان ا معرو حاجزلان ءرفصتو قدن مضل رص عسعلاو تدق

 معلا فارعالا نبا اًضدأ 2 الا قّسَعلاو قدا اهعجبو باكا نيداوملا دنع ىف عارك لاهو

 نا سس 7س ا: لولا 5 هي 5, وو

 ل 5 نكالو ه.ةقورط مزلي ىذلا لبالا ن 3 مو-ثعااولأف اهووسموني> ان رلا سو رغنو مطعما

 د شم م ل

- 

 8 ع . 1-0

 - م

 لوس 0200 سا ع ٌْ

. 

 17 ني يس يي يعج ل

 1 ال 47 ا19 اجج1 7ت ح اكطض2  لط قفا وق



 هلا بارمشلا قسعلاو هلوذ
 طوير ضالابؤفادك

 ه3 نرشلا و 0
 رردلف ةنمةسك ةقءسعل

 را هأ

 ةددسسعلا

 ا

 (قسشع) فاتلافرح « نيعلالصف ١

 د,« و ى -ه 3

 قرعمو ةقز رعم ضرالاميقشنت ىلا ةادأ ايلا كل |لاقيو هريغوأ س ءاغبأ 0 هور ارو

 لاك :كشوأ ءاص مو أتناكاسأة ٌرالا قامة لا ىربئبالاقابخ هريكأو مودك ى هو

 ناف ا هو لاوَدق رة ءاهد_حاو سؤ ىهموضعب لاقو فَما "ل مسلا ىشو

 لضنلا دشنأونيرافملاعمدوكي ىذا دور هللا :لعاذا ٌقرعأو

 2 20531 01 قع <

 اًضرآن الف ٠ 1 را لاه لرب ع هس حو 35 0 راك رق كا #

 ةءسبلا

 )0 دال اوقزعتالث يدا فوريثال نب الاف 50 اهتقزعفا

 ا” 1 دود ةلاق وحفل لمن تكتطقوزكلاو قوزع و هبو-لاذا هيقزَعو

 7 دو 9 ءءمو

 جتا ردشتل تورم خانذوفو

 ة2سوسع :ع 9 -و وو وسو <

 اهدلح ق قوزعلا هش د قوزع ىذيرتعلا عتصتام

 معطل ابره لول قو وتس م ءلا ار ءالانبا قو قرزعلاباهداج غدي هنال د 'الذو

 مة هج

 (قسع) ةيئاعضرالان هناسهطم قيزعلاو ءمّماتقو م ممدز هاذا اع زعت مو ةلا تقر عو

 ثهادص ) درا ص نس

 هكر قدعتكاذكو رار روق نت قاض ع

 امسح ملاطابحو انا 3 3 ًاوهريخ ف اهيهنم 5 امرأ هدلا ىرئالو

 هملاطي داى «باع اذا نالفر ب َو_علوقت 000 عودي و سعو

 ةيورلاق نان "البرامج كلذكو تبرأ لضلا,ةقانلا تسعو

 ق-تعو * َّك ارفنيباهعشرلو 01 قفل اذعد اهرا 0

 و مو 1 رك
 قسعلا سي دهتلا فو را رولا دسار وسنر اوتنا كا مة

 5 . 5 ل 9 اع د - < ..

 دشسداو تلعت نءىقسغلاك هملظلا م اوؤوسع اهرد اولتلا نيجارع

 سمو .و © ءةرع 3 همءص 37 هم

 اةسعريشاسادك !ليخلا «٠ اةئحودعلل ومسلابا
 7و ع 2 »2

 قسعلاو ةفينونأ ءاكحتالاريثكلا«ىدرلا بارسشلا ىعلاورابغلا ةلظ نع ىتعلاب فك
 مكس لوقام ًافنوحاّشللاَو قسعلاو ىضاقتلا قمم امرغىلءدوددشنملا

 5: 22ص و ه5

 ضاوي ىف 0-0 :رنكلو 34 ىننقءادنولا درو اكولذ

 غتالكوهاما ةغلا كيك ارز كلا نعرف فو مداو كاشفا انام وشب دل

 نعونشلاهنالت رب اس نع 0 و ارت الوتادح (مركملانيذمتلاك)
<2 

 ء نماهل عدت و ًاهسفن تملا ىف ناش
 - .٠ - . -ه 9 -

 دمشدتسا دقو تمدح ةجبرث ىف هراّك ىف مهدقو همزل ىأ هبوسع هن



 0 ا اال ناو ترد وين د 1 ام نر م اا ا ا ل وا 501 هير 0
 011 1 50 ع ١ : 2 / ارو و 227 0 59 3 5 ناني 2 م ١ وال - .٠ متر ب ار نيا سلا ا ا 4 ََك

 اك (فزع) فاقلا فرح ب نتعاالضف ٠

 0 وعصا قب ساو و ولعن نم ك نع ضرالا ىفداقتثملا ظلغلا لاخلا نمق 0 1
 هو

 ندب قرعلا ليقو ,قار لا تاذ ةهادلا تيممهوىرهزالا لاق اض ؟نرعلا نو لبوظطد سو

 خامشلالافد درة هريعض

 لود قرعلا ط وطرح 7# اهميه لايام
00 - 

 وو هوم )» وع

 اى رع فرعي ضرالا فقرعو نا اركان لا له دنع قار ةلاوقو رنه عججو لبا كرعلا ل قو

 ىل رع انأوءاكرو ةقان ىلع لح رجرأل عوأ ”الانءا لاف ثددااىفو ايف هذاةورعو ْ

 لاق هنأرخ نب لئاوشددحىو اهةبعهذاذا ضرالا ف ٌقرَعلاَش اهماطخْذ أ ىداهق را

 قرعلاو الياقاليلقدبعفناواهلظىف شما ىاىتقانلظىف ٌقرعَت هباكرف ىشعوهوةيواعم
 سا ا : ا ا بتي 3 5 ى ده

 1 اذا ق را نبق ةرعوأ اهرع فرعل ايو طداطلاق ا ارعانمدحاولا

 9 سد صسص 1دض

 ناك 50 0 ةكطدا تدع زم ازا د قيد

 را 10 2ث يد 00 هفورسعم

 ْن دول تامه لس دامس حلا مل-ع :وع ا ةرطلا تدهن ةّصس ض «رالا نك درعا لق و

 و
 قار ء4لاقي قار 9 نمامتد رلا ىلا لهرلا نودام تدكسلا نبا لأ مسمتاقيم نيس نوع ل

 0 جراد زاجل نمّدماهفرطوة هاجت ور و وع ءرلا ىلا قرعتاذ نيأمو
0 

 هند ايلابعضوم ٍقْرتاذ قرع فوملا لاق قرعتاذ جرادم دف لبن ماهاوأو

 0 قد_ْكنانودىذلاليحلان ءقملا دنع تال تسي وول او>رخ را
 2سو-و

 ًةهلدايدالب عير ءىلإ ارعالا نما كم قد رطف ىذلا قرعلا ىلا ىلصي ناكهنأر عناثدد_-ىفو

 هلوقلك لدى مط مريعا شمع اقرا عقاعملاو ليس

 م نا هر

 ةقراعات أ وذو ظ علل 8. #* عار ريغ للا

 مسعف جالعقْزعلا 6 ١ نردلا نمل هرشافر 2 دةوربنب سقلوهىربننبا لاق

 03 ةم د كيم سوو ريك

 8 ةالخألا نحل اكمل كلذ: نمهةاخقرسعو ل وةدشه مذ قوزعو قزعسمو فزع ل جرو
- 

 رع د مدك ملك سك لس

 لاقي الواجب قواهف شاكر ,ءاهقز ري ضرالا قو روفر وهلا بدر ءمهدسحاو

 ةمرلاوذ لاف قزاعملا هعجبو هيرفي هوكوديد- نم مرا قمار هملاو ضرالاريغف كلذ
 و

 ١دءع و2

 قزآلابىرقلا نعي َنوريشت دع "م او بالكل قت 7

 (رشع ىناث نرعلا ثاسأ تع 1( 1-6

 تن ١

 7 ضرالاىف فرعو هلوق

 ا” ساجو برض بابنه
 نعسوماقلاحراشول-هن

 يعد ما فاماصلا



 (قرع) قاما * نعلالصق 57

 0000 ل ال اذاف فرصلاءاراعا نونلا تءثواهيلعةلاد , كلا

 5 ىلا قرع ىف ىح ه هيوسسدشتا في رصتلا نميرضلا اذهىفنولعيثر د6 اهقرع

 لاق وقر علاء 4
 ةماماخ و2 مس دطمدوسوو همو

 رساكللا بالاك ولتئافر 2 رئاشملا اوكِينمع ىلعردح.ا

 ١ مانو هخانسو 1 لا ارو وهةعرسفف لءقو اهلقثف باقعلاب اههش

 9 ودوم

 ناضرتعينتللانّتيشتلا لاقي ىمدالا اهلعامتدد وقر عاهل تلعج ةاهرعولدلاتمقرعو
 # هور ه5 < 3 58

 ةاكرعولدلا تءقرعدقتاقولدلا ىلعامهتددا ذاو قارعلا ىعونانر وكرعلا بيلصلاكولدلا ىلع
 هرثوو دنبمجو

 ا لمان هينانثتاك اذاةواعف مظباسناوةوقر ةرعل#قنالو نيدعلا تشيولدلا وو ع ىرهوملا لاق

 اسرففصيدن زنيئدعلاك ”قارعلاعجباوةوصنع

 مصا 5 در ْق ئيعار #3 هسقكى اسرافانلمَح

 هدر ِ 3 017 هج

 مصكوأ صل عمقا »+ آني نسم ه هر هأن سعأو

 ودمه ركل

 مدتافقار ءلااهنمتاذخ 5 ينتسملا فكي و 0

 تاقءاولا فذ تعجب ناودحاو ولدلاو ٌلُمّسلا نال رثا شن اومو 0 اهنم هلوقيدارأ

 نك تءارثيدحخلا قو وح - عمي فق ةثالثب لعفام هنىل-ءق هن الاوت م اع ََق قرع

 ةيهادلا قارعلا تاذو ودلع عج قار ملا برشف اهيقارعب ركيوب اذا فءامسلا نا

 قارعلات اذهنمتءقالاقي ة_.هادلاءام-أ نمولدلاوولدلا ى م قارسعلا تاذنال كلذ تيعس

 ص ودأالا 'نفوعلاو
 هو قدس هةر ص

 ْ قار ملا تاذااَنن ١ ممل « .انبلعمكئردتنم حقا

 | ةك لكس راو 7 مم اولساولا ني امنا شت نتبع ملول رلا نمنانإ وقرعلاو

 ف هل وطت بل داقنتةك أ دوق رعلا لشن "يلم طتسمريق# و "اك ض رالاو ةداقنم

 ىشو بد رقربغوأ ضرالا نمس رقوهو اهأوحام ىلع فرشت كلذ ىلع ىدوءا.هلا ىف ضرالا

 هلوحام ىلع فرشمةب وسم ضرأ نم ناجح ىهاسغاو ظيلغ اهنمناكَمو ل اهنمناكمةهئلتخم

 ا ىلعليوط فاو فرب هاكشتاورك الا نمل تام قارعلاو

 دامها ضرعلا يلقاه ؛ ولو ضرالا »ملف لع لوط وق لاو 1 نوكتام اف
 < ه هي ص

 اريسخ تنال | ندسح + كا هرهطامأ تشيد >ح ظملغالو لهسي سبل قارب و فاح اهلمقو

 ةوقرعلاو

٠8 34 



 14 (قرع) فاقلافرس «: نيعلالصف
 :٠0 30101 1 21 را لم تا مما

 ىرهوخلا مهراد حاباهئمو ةحاسل ا ةحخام او هسيحغأل فا ارعلا ةيانقعموذ 5| علا ةحان ىؤرب و

 هيلعو رادلا ءانغلا ها قار 1000 ىربنالاق رمش راف 0 ذتدالب قار 5
- - 

 و ود ودو»- 6-

 خوات قارع ا امي نمو * .لعم نتا ورادلا ظاحل لهو لا

 دل ىفرط ىنتلم ىلع لءدت ىبلاة دما ١ ى هوودا' ملا قارعب ىم«لبقو اذ ؛ًارادلا *انفانهه اذاعللاو

 هلوط ىلعردلاوأر غلا ْئطاش قارعلا لبق ريلاو فو ؛رلانييّقارعلا نأ الاهل كف ) :رغاذا

 قا را لبر رلابلصتي ما دعتار ُهلاو الجدي طاس ىلعهن الٌّقا ارعقار ءاادلمل لسقو

 .ةوقوةرصبلاوةذوكلا ناكر علاوقا ارعاولاقف بر علا هس رعفقارباهاصأو برعم

 هه

 ٌّقآ رعفالومامفنْلا :ا!اهلثم ربل [تينالا

 لاك يارا اموقلا قر او قارعلا ىفانذ تاق او ام ارعدتم سلك سعال

 ىديعلاقّرمملا
 ه2 هوه همو رو م.م ه 8

 قرع بركلا ىقمتسماونمعنناو 7 مكيلعانالخ د ااومهتتناف

 ىلارعالا باهت اهلوقام ًاوىعملا ذه ىف اوقرتعا بلعُت حو

 -ووو ا 0 هو < ص «ت ود سس ءودو

 غدار اد عاب كالا عاد“ هبت حربافسلا ف.هلا لصتتسا|ذا

 ءاملا“ ٌىظاشوهىذلا قأر علا ىلا ةيوسنم ىهلاقفءرسف سرفو ىترافك ىدس هه مجانههدت

 ىرهزالا لاقو نزامد نيو ذالام نبه قبءاسار و ظيقلا ىفءاملا ب اظنىلا ىعل قو

 دابؤدح *؟اذارثمومف لخرلا قرع لاشي درسوا لب اهدهلاشوناكملا اذهىف

 لاس ىلءذخ أتم اشلا ىلا تراساذا كل سن ش 1 رق تناك قيرطوقز رءلاديعسوألاقق ارعلا

 اذاذخأت نين املس لافرعشيدح فو رديةعقو تناك نيخشإ رق ربع تكلس هيفورهلا

 ناودلاو ادد_ثم ىو رادكه لاك وقر 5مل ريثالانبا را .دملا لعمأ ة 3 رمل لعأتردص

 وأانلط ىأن:فرعو أ اورعسرفلا ىرحوق ةرعو قر ةرعأ أعججاو اهبامءانف نادل نأ لعو فيفا

 عج اوولدلا لعضو نتنطشول) رءلاواهب برضى ردا هر اوردان د زلاقرءلاو
 4و ب
 اذ صخخا ا موهكم فرحاهاواو هرخآ م امالكلا ىف سدأ هنئالاوق' ءدل-دأوقرسع

 سول صوم موس

 ذأ م هراغو هيوسس ب هدماذهوهدو وموورسوت ل *الا نا

 قرعملا او ةرءاولوح مج“ اي ةءابواولا لا دبا ىلا اول دعفق ضفرءاسمسالا ىف | هلثمىلا ساسق

 تيقبواملااوذذف ناك اسوتلافةنك اسنونلا اهدعب واهونكسأفءاب /ا ىلع ةريسملاب ||| اوهرك مث

 لامي اعيان: ىأءادع هلوق

 د#تهبتكه تعبان اذا هتداع

 لصالا شماهب اذكى ضن



 :ةةنسيش نينا وحلا كول ههنا كلاش يسا صنعي < اج عي س اذنك ام

 (قرع) فادلاف رح « نيعلا لصف 01/4
0 

 قارعلا ناك ضراعو هى" اا ىلا كاسح ثنحو
 بتناك ضراعو هلق ةبابإلا ذالهد كني ةمداومتا انمق ربهاردنا سذونهرك دىارعا اذه

 هلوقو اهشراوعلوقصمتأرملل ليقهنمو سارضالاو ايانثلا يرام ضراعلا .*  قارعلا
 ةدازملا قار ىلإ !د جاو سن ىلغإ هفافليد صاو اهتنلن_سجيف ةانس اهي نار هلا ناك

0 59 - 7 2092-07 0 6 : 

 ىلعنرفنفدُ اصلان سس-وندرو ان: اركصدو ا نال

 9 و ل 00

 000 لا بذي لع فا 5 هيود لاحد_5 هامل يأ ايف
2 

 س نين سم ورع عله بت ل

 ٌرراوكنانانملاْن ف 000 #4 ل ىلع بالا ءاسحان 1

 ىعملاادهلممىف ىلع وأدشنا و
 98 سس هم م9 -- : ه تام ان

 رضإل# نادع هعوص حرادم #23 هقيرط سكش بولا شك بعشو

 ىلا ةربا عضي طئاخلا نال بوثلا ىفةطا.لنا قسانتك اهقسادتم سارشضالاةّد ةيجاك ىع ع 7 2 3 : 8 4 3 م 9 41 .٠
 2 ى لإ

 ايعش ل ءجامو هما رم هبوعصأ لق 9و هرغص ع هي زطرم ؟ساوقو ةكيشرلا اىف كش ىرخأ

 اذهدعيدل اوقانك ىنع هلا ىلع لدادا او مدت 5 ىدا ولااناج يقين - هولا غصل

 رباجَتعَتلا هدي اولاد « هلىلد يو للا هتقسعت
 0 ارعبل دلو ىو ا اذا قا أرعد سه الل انت د صهال] الثمبرضنز ولنا راقت قو رعلا اور جوبا

 قا رعد ارعاهلت لع ةقو درعم ىهفةرفسلاو ةدازملا تور ,عواهب طمحملا اه رج 5 يسال ارسعو

 انمي هندأنمهتي شابك را قار ,ءواهئاغكح نذالا قار ومع الا نمدي طاح امرفظلا

 َئ رمال لوس اوهعضومقروك ذمودو انئاحلاءاملا شم لخد.ىذلارهقلابم داك 4

 لاواقداالم نمت ارعلاو عججلاك ع جم ا و را ىطاسهنمهمذعن صخو ءاملا* ةرئاشفار لاو ف ف :رعو

 نووسزاخلا لهاورصلا نما رقلامار ءتيه«لئقو لد طاش ىلعدن "الكاذب ىعمب 1 دسم

 قير جئاوتلب م«لمقو ب رولا نا اهيالأكار . ىهتليقواار 'ركلا نما رقناك م

 م ةانعمر منار را همم علاه ىعتلي قوق ارعىلع محب ارا رادناكه.لضفل اور مشلا

 قارعلا مهتيمستن ا ىمدالا معز ميهلاونا لاق ىرهز الا لاف ق آر ءليقف تبر فرصشلا ولضفلا

 لاق كولملاعضوم ريت تارا وقارعتلاقف برعلا هن رعافرهتنارباوهامنا برعم ىمع مسا
 ه١ 26 5و 14 1 . 082

 دوس الالثع و دغتدرحن س 95 اناا نمقارعلا هدا ينام ديرولا
 مي م ص سا 0

 هس ةياةتيتيسستتسا

 ىورب و



 2 كك 5
1 
8 

| 

 ا تدل امو اة حر نوف يم ودول وب 4 دب
 َ < 1 1 1 ١ / د كر ا تع 00 02007

 11/ (قرع) فاقلا فرح نيعلا لصف

2 2 

 ماعهلوقو ىملب بهذهانعملاقذهرسف #23 ميما ماع تر عال #23 بلع هدشنا هلوقو

 اذهامىردأ الوهد.س نبا لاف بدا نسلدعم اهبل جاوا كيرلا ميصاعملا

 ريكو لاق قرع < فر 017 او قش فم لكق علا ةدو رض م دال فايلا داروريسفتلا

 00-0 مءو<-

 لسير نمتاقرملا ىف فرقنو 2 ىو م فحاركا ف كلرتنفاودغت

 زوهريالانبا لافرق ةنمقرعب أ هلارهاظملا ثيدح فو تاق رمل فهد شنق مهرسأن عي
 -2-_- دق هس

 هاورىرهزالا لاق اهيارل ع - و قرع و هتر وفضم'ى م لكوص وكنا جئاسنن ل حروسنم

 نألبق صول نستعين فشار هنوف ثد دحلان امص او قرع دعو

 اذار هطلا قرع اوفطص»“ ىو لك كلذكو كلذ نم ى ىدسم لس لا ةقرعلاو قرعلاو لس ر لت

 فصااوهو هق ةرعابتمدح اونارطلا و لوللا مطل أةقرع ىهو هيلا تفص

 ليلا ددىونغلا لمفطلاق
 -و) 7-6 وع 2 همم ضن

 لبلدي 2 قرع نمنردصدةو ناك

 0 دنا قتلا ردو ف رجلا: سو لشلا نمرطملا ى مهو ةقرع عجب قرسعلا ىرب الاف

 .٠ اه مس 902 2و

 فصلا نم ه”نهرودصغ ندحرخ ا نردَدَمو #2 لاك الولي وال زد 0 نيكد لاك ةردا#صد
 م

 هم و. 2

لا ةرملا اغلب نئرعامدعب نردصى أ قرع نمنردص ىارعالان اهاورو ِ
 نو ضعأ

 افصئأن قر 2 وأ رعطئاخلا. 55 ردع ريك اذار صم سرفلاقي 2 رحأاذا

 لعيشتو ُط ىشلسقو ةقلا ةرط ىلع هريس طوق 0 قارخأ ع باو نيفصوأ

 ةيشخلاكإذكو ىرهوملا لاك نيللا نيب طئاخلا ىلع ضر درع ةيدشخ قو ىلاو طاطسقلا تناوج

 اهوطَغلاقْفدَقَ ءدصتملا قىأ اردنا دردلا ىث يدحفو طئاخلا ئاسنيب ةضرتعم عضو ىلا

 لاق ءعج اواضءياهضعيلب د اراك :رعلاو ةرو طارق ةيشخ ا .نظا ىبرملا لاق انع

 أب طلاق ا ارعلا يمصالا لافتع دع ا رعلاو ةعسنلا ةقرعلاو * انرعتالئلانصسندقو «

 ىذلاوهل بقواهلغس قيودا !اّقار و زوالا نويعاجبى طغت ىلا ةدالا ىهو

 بايط موه يشوع نر ماىوساأق رقاالفسأف زر ررحاذا دلحلا قرط قلم ىلع عد

 قارعل.قو ََق ع عماد قار وهف هملعز رش ايم ةوادالا لفس أ دلما ناك اذادب زوألاق

 : لاقاهطسو ىف ىلا ةيرقلا
 5 م 9< نر 5 0 أ 0. 2 هم

 قارأ نم فار ىلى « قالحالاهب وح الاو عدولاو #* قاودلاعزامتلااذعوب رب

 50 3يددج جوري امس



 ءأ همطظعم نم

 مرار اع تيان "ورا هايدي داش يارا اا لنا ان راوي ويد 2 ا ينازل با سورتناوو

 ظ (قرغ) ١ فاقلافرح * نيعلالصف 15

 2-8 و

 قدلت ةاشا ينل عجبانو 2000 عم ىلذ ةقامللل اس عج اسبوعيا 10

 افرحر مشع ىئثا لبا تراصف*ىرتعجب ريو مسبسا ا ىلع شي رالرهظ عجب اهظو نيتسهةندلا
0 0 : 1 5 3 7 . 

 نمتدرحاداو انارع ع ىعمست معلا | نم معيناهطعن ٠ 1 فا ارعلا لم مارعلاو

 ةمعط" الاثيد-ىفو ٍنينامموأنيعءاورع داو ورد إكو اكارعى مسلم للا

 فوةياورف ءاحادكه 0 او عالضانا عي هكرع ء تراصف

 ًأطخقا الا منك ديرك سانلا لوقود:زوأ فرغلا نمقرملادب رءاقلاو ةمدملا نيغلادىرخأ

 همس تت هو

 * ماظعلا قورعم ندجتالو « دشنأو رذولا ةريستكة دب رثل اشي نكلو ماظعلا قارس ءلانال

 دشنأوسق وهورسكلا,قارعهعجي كار الانبا كو قارعلا لش ءاظعلا قورعبولات

 هم 6 ا هدام ع <

 سعنلل تضرعلوهت ىو 0 سام قار هى بضتدس

 ع72- و اف مو هوو صدخسص ريع س 07

 لك ًاهقرتعاو هقرعتوافر عهقر «دمطعلا قرعو ةريسغاهبفىت ولاعب ىلا سصتلاومصخلا نم يلم كأ

 ةرفشلاك اق رعممعللا ن هيلعام تقرع لاقي ماظ 1| مقارن || ليدل قرع اوهيلعام 5 3 1 *ومكع مل 3 2 همر ليزص
 هنو ٠ع ع ا

 بكرولد !ةفصى ىلا ارعالا نءادشنا ارهاوملا يغققرعتلا ممضعن راعّتساو

 و - ى سوت 0 000 هو ل

 حربي و عطقم مه:مواهنم * قس ونولالخنوقرعتي
 هذه نمى اممتمواهنم طقس ى أ ىثن ونولالخ كلذ فربصال ودوق قمال -ن اوعد بسد ىأ

 دل تلو ىسم ىو هه

 000 ا اللا رع اا قرت مل رو اما عر ءاولد هالا

 دس هو

 ثاسرفلا نم بعت سيو مل هيسصصق ىلع نكمملاذ | قرتسعمو قو زعم سرفو دس أ كلذكومعبلا

 لاقنيللا قورعمدوكب

 9 ه9 ةهرمودي ْثمع هعو هم 9 وه سا ب

 بوحرسزيصللا ةقورغم ادرج 0 نامت“ وشل ةاغلا بأدق

 قّرسعُمس رخو هع تامالع: نءموهفمعللان ماها ى ةرسعاذاو نيشحلا ع ىو ربو
 2 ىرص وه 2 9

 4-4 لهرسهدب ورعذد وق ةرعل ىو رحاىأاق هر وق هرسعلاقي ار_عضم 0 اذا
 4م لد

 هقرعت هّدق ةرعدقو ناسنالا قرع امنالنوتسلاقراوعلاوةببلاةفصسارمثالا راو او

 هر اب و ماس كش و

 ميت ءلاىأدةفمانيالا 2 انقرعتنينسلا نضهاذا
 "يلم

 هقرعت ب الا رع و ا هلثمو هعداصأ ضعد تءهذاولاف 9: ْن ونس نسل ١ ضع نال ثنأ ١

6 

 قر مظعلارثستالا ثداوَح 01 هببصتس عما لك انّبراحا نادت طفلا

 مدا

 هلوقو



 و ا ا ا و ولا ل ا ا ا ا يدنا 0
 ١ / 4 ع 1 يناون نمي ياك اح مالا يرسل 3 اغرق ةيكال شاي عيان نال 0

 ١١ (قرع) فاقلا فرح « نيعءاالصف
 تس 055895

 ١ ءاتسلا كالذكو ردم قا درعا تيبلنما 7 انيباحتالىأاكفاسو واح داصو أدر عم قلك

 نآوعوألا ريما ق> ملا قرعل سياودل ىهف ةَييِماضرْأ أن مدا ولا ءامحا ثيدح فو

 ًاشابوف تر : وأ عرزب وأ امصغاسرغا يف سرغفدل قل >راهايجأ دق ضرأ ىلا ل<رلا ء

 اا نال ا ع وذتلابق رع هاو رلاوريثإلا نب الا تيرا مو

 ناوقرعلا بحاصة فص نم الار وكب وا همحاصاى لانا ةرعلا لق لاظ قرع

 لاه :ردشلا قو رعدح ا ودو قرعلا ا اوهقرلابحاصْلال نكي تفاضالاق رم ىور

 ا رحال عضوملاو أس ورا فرعا اامناوزببوغللاةرايعهذهىلءونأ

 نّه صحم

 مث ص مس مج

 ا ىل ارعالا ناهد_-ود#ع ا ىف لمعت ياه ننعم قرع ىرأوةنستس ولع فورعلاو رق امكأ

 5 ا سبأ سم 6

 همحاأام لك- !كلذلاقيمإل هبط هعمل ى عم ل داو نهم ديل ونفس فرعا

 ىحاجزلا ساقلاوأ لاق 50 ناقد ريغب معلا ٌقاَرعلاو ريزغلارطملاٌقارعلاو

 زحارلالوقب محا دار ءلاىف دب هنو لاه ل ١
 ه8 جوس

 هيلراك ادد ق ىذلا را ليقوملظعلان كا #23 اهثارعنع ملا ىربت ارح 37

 ىورو اضوترلو لس اكرعلواشتو ةلسم ىلع لخدإ سوهملع هنا ىلص ىبنلا نا ثي دخلا فو

- 3 

 ب هيل بلا تدىف ملسو هيلع هللا ىلصىنلا ىلع تاخ داما هب : ىنغلا قصمامأ نع

 93ه

 ةقيقروملاب .اعقب وهريشو مع ءللا مظعمهنعدخأ ًااذامظعلا ن وكس لاي قرعلا رع ىناوانف تلاق

 0 قيقدم لنموالا لسا دور 50 دعط

 تقرع لاش ردان عجوهورشثالا نبا لاق ق ةارعهعجو مهد ذعنامّدْللا ببطن ماهجلوماظعلا

 د مصص

 ددبعولأ دشن أوه هنع لأ ذا قورعبمظعواش مم كنانسأب هنع م ا

 مالت اقورعمد الو » م --

00 

 لاقو يرحمو اكرع مضل در كراك رءكلوقرد صم فرعلاو ىرهوملا لاق

 قرعم لكق راعى افهبلا 0 ًاساناف قيدصن ءىاسافك أ

 نمئىس م اللا هيما عاب نسق 'انيلنو معن الا نمةردسفلا قرعلاو
 و 28و: قو ىلا قاض و و

 قارعو فر -وراَوظو رظوبابر موف رتاشو» و عج مولاهم فرحاالا لاف لع عسا

 عجبلاّدر ىهورتأ ف رحأ سرك ذدقوىربنالاق اهلريطتالو اقرار ارققرب ,رذو لا
 يشمل ل راب بي يبس ل نسل



 0070 ا اذ

 (قرع) فاقلا فرح د نيعلا لضف 3

 - . 5 و .٠ . 4 9ع 9 . . و ْ

 2 م 3

 نونبر ىلا متر مكر ذهاوت شاذ انام

 فوردعل ةاهنوش ءايمردو الا اواهنسحوامنهسوا مناولة رج لالا ةسشفءاسمل | تمر طقم

 ءامظل و ههمفتباسن اىذلا ىلا ىرف اهبارسال ءاملا اهندر طقب ىظرآلا قورعو ىطرالا

2-0 

 درو ندير كفاهءامفشرتوا جبذاسمن ماهريشتستف ظبقلاء اره فابملا» ىبهت شولارقب و

 ا ند هيفسنكلاطرألصأر ةةعاروت فضي ةمرلاوذلافءاملا

 س5 ,ةم

 لن نعد باك ارش 6 ع "كح فالظأ الابماوت

 ليعمسا قرتلا قرد قره لاننا #23 قورعت تو ىرتلا قرعملا 33 سقلاىرعالوقو

9 
 ضرالا قرعلاوري سبأ : أ ةحواموةسضوتج نم قرع هبفلاقيو مالس /|اههيلعمهاربا نبا

2 

 ناكدلا كلذ تنأ مكبر ءتساورق ثلاث هس قرعلا ةفينحو لاو تينئال ىتاوللا

 لاو قارعو وف كسص نمر هأانل_صتاام لكؤركأ !نرقتعزا ذا لالا تقر | دي زوأ لاك

 ضحخلا ااقب ىرتتفار لإ يلا اراقب قارعلاو سايقريغ ىلع قرعلا ىلا هسالتلاو ع

 نس قرعاض و سمن قرعللئمالبلقح زعىذلارجللان - وعملا ل لقى آو *أم نم قرعهفو

 5و وو

 ريم املا كاملا

 مارا تام ابطل بناس
 ف 10 ع و 9<

 مزاد 7 7 ارب معءور نمةمالس مقر تدع + ه2 ا 0 تعق

 تائشان :ًراهءام تلق ذر و "اكلات ةرعأ لا ارغالا نما
 - ه2

 قرم ءالطأا, نمَقْولااورش رش * 52 "اكلالك ٠١ نه نيعرصمو

 لافالع ءلقءاما ف هيف تاع تقر رءاوولدلاوءاقسلا ىف تفرع

 02 قل سس بث <

 اهقسين مرابح ىرألا 0 ابين قرود المال

 ْ .ٌةلاو نسا ىف لجرلا ةّمهر السا لد قو مالا ان هرامخ |ل.قوهتقان ممارامح

 5 وس و

 قرع ماس شعب اقفال لرد ةاكرعلابو هؤ قا رجم اوماملا مةقطنلاةتارعلاو

 و 5 - هزق <

 تورعلسقو 3 مل :اننؤه 1 2 ءىعمو 8ةادنضنالاو للتح وح كَ عك تقريف

 راسا :
 ا

 لافولافامم" ةلمسااكلا تقرع ىنامعللا لاق و ةرثك الوءام "هلة ي ندعي ملف ارتج ع س'اكلا
 ٍخ لاى < ا 8 يسوم 25 5 5 هو 71 نإ 1 5
 رداونلا فو * اهقّرعوولدلا العال « هلوقرسفهدوءلملانودقنرعتلاو قارعالا ناوفصولأ

- 5 



 ملل ل لاو ان و رن لا ا تن دنع نول ا هوو عا ا
 12 ١ . : 2 5 آل .٠ 1 9 : ىلا ل 2

 لو (قرغ) فاقلافرج #« نيعلالصف

 ىرح لح رلاءامنا ثيدحلاىفو قر_ءاهدحاو هند ةبالما ئثلك فورعفح ورا

 مدلا يا ودلال ناوشلا ع نمقرعا | بصعو قرع كسص ف اهعقاواذا ةأرملا نم

 م ا

 قرعتو ٌقرِعو رصشل !!قرعاو قردعدسح اولا ربحشلا ورحم ورشلاو ىف فوحألا ريغ ني او
 ه5 ىو

 بهذدى ىذلا لالا ةأقر رعلاو دم.قتريغبهقورعت دما م ؟-41ىفو ضرالاوف قورُمشدتسا

 د. ه ع

 1 0 يعم تار ءو ةقرعأ مسهضعبلاقو قورعلا تلو الم هنضرالا

 ءاثلا نوم صس 55 رعهللا لصأتسا هءلعءاعدلا فلاش : وهملع موقد امودل_صأ هاف رول

 هر“ ه

 ةرامعالوةنبرعلاوهلوق مهتافرعو ميا رحل طمس لوقت دلو ير الغلو ليومنا اهراس

 0 ا َْى :ًأاسرعنال تاسرعو سرعك تاق 0 قرع :اكقرع 8 رمد كلارو-متاقرعف مهنا

 هخإ 2 هلآ, ص 71

 0 زمذابإ 5 كن نموتاماجبو ماجو تالمو لوك انلاو فال, عجب ئذلار حضصذ-لا نماد_هنوكيف
 ودودهرحات اوان

 هيرست تاورثك الا م .ًاربسهشمولاقأك 4 رو قرع عجب سنافر رعن وكم دقو ةالعسىرجمهارجأم-مئافرعلاك

 رسكلاب هقرع عججهنا ىلع ا 1 نمعممىدلاو 200107 ا ل ًاملاءاهب اه ومس كتاش
 لصالاةرامع اهرطتاف هدأ 0 1

 هءدعصم هأ رو هلي ضو 3 تعش هيمو انزال را مشل | نمقامرعلاثمللا لاق رسكلار وبس افزع“ اصعفلا نرعلا

 ةقرع عجبا هلعجو بصنلا عضومف ءاّملا رمسك نمو ىرهزالا لاف ةالعفريدقت ىلعوهوقورعلا

 ةريخول ب صنف م.تاةرعهنلا لص سا مهلوق نع ةربحابأو رجول أ لأس جنا لاك أ طخ اد قف

 ْ بصذلا فعضت_هاورعابأ نا كلذو ْكْدْلِحَنَأل ةريخانت اه ورعو بأ هالاقف معتافرعن متنا

 عمسنوكي نااماقبصتلاو راد_ءبامث ورعوتأ اهاور علام زل اهلا امدعب

 نمةربخ ىأن ههععمامهسسفن قىوقن وكنا نااماو هس رع 03 تكا اريعنمبصنلا

 لاق هفعض»داقتعا لعب صنلا ىف. ه_ف:قفعضلا مان !نوكي نا اضيأز وو بصنلا

 ساسعلاانأت اى :رئال امتمدسغنىف ىوقأ اش ريسغنأ دقتعي ةماكلاب قطني ب ارعالانال كلذو

 2الاقفراهنلاق داس در لاقف ٌتدرامهللاقف رابنلا قداس مللاالو رقي ناكدنا رست نع ىح
 نع ٌقورععجاودب غبي ر فصأ تان قرعلاو ىوقأىأَنَّروأن اكل ء!قوللاقف تلقا هذ 10 2 ا

 0 ١ وون > نسر مل ا
 ام غدي رج قو رعابتمواهب غصب رمصنوكن تاىورعقورعلاو ىرهزالا لف عارك

 5 0 5, 9 59 >ٍ و 1 5 ّ

 ماعظل اى ليي اوي. جرا يطرتسا نات دورولا تس قولا هرك هنأ ءاطعشب دح فو

 ثديد>حىفو هارت انماضيأ اهو ر شوا مص ضرالاٌقورعو قرع «دحاو عحيوه ل قو

 قو رات هس دصص نم 7 نإ سو هملع هللا ىل_ص م ىبنلا ىلعمدق هنا بيو ذنب شارك

 ) ريعان برعلا ناسل 3-168 (



 لصالا ىناذكه ىلع رو هلوق

 هأ هررحوامالءا رلارا دنا

 يد
 د

 (قرع) 2 فاقلاف رت ه نيعلالص١ 2.2 1

 : 00- 4 ةقشع تسلرج أن ا تهد اواه كر ثخ ةنوهدم ى و :رعاذاةيرقلانا

 لاقيامناو من روفاكلان نم ىدان ذا مركسلاك_ هم ةبورلاف امرعشلاهل مقت_سب لهب رقلا ٌقَوَع

 ! ىلءءزحلا عا ئدانلاقف ناعتنم 6 نمحاصهلوقنال' ىطلا لاق اهرك فرو ذا مركلاحاص

 موُعلاو بهدلاو بصنلا كا ا|تمشَج هانعمل دقو ناعفت_سفلا نمىدانن الورك ىفهعوضوم

 دارة رقلا ٌقلعلاف نمواهلوح برم ىناااهقا ارعئأة بر قلا قرع ملا تعش حنو واو

 كف رهف اهقر ءامأف ةبرقلا َنلعو دير قل قرع كيلا تقدكبا ارعالانبا لاق اهب قت قلارومسلا

 لاك وتقع هيت دشافاهةلعامأو قسلا مهدنعلاسعالا تش نآل كلذو هس ْمَجنعاجب

 امماللا نمءارلا اواديأوةبر ةلا هيل مت قالعموهو دحاواهملعو هب رقلا ٌقَرَع كار الا نا

 ةيرقللالل--ر الوهاما قرا رقلا قرنا: نم تيقأ ىرهوملا لاق ميرو ىرمعلاولاق

 حجا-او م ركلا ل جراارقتفااعر و1 نيعمالْن م ور المال اهلمْاهنابقلا نادلدأو

 ديرَعلا قرع كلت مثلا ةيف سانلا نمءاملا و ةقثملا نيشان فم تن املج

 نبا نعريشك اتق :رعءهمغقونلللا عادل. ةوةردلا ىأقر رعلا ةعاذةقا وس درقلا رو

 لوق هدو مركلاو ب سحلا ىف قرم ل جرو قورعو قارغأ عجب اومأصأ ئن لك قرعو ار ءالا

 ثرذانئرضنلا تنبت

 َق ةرعم لس للا واهموقىف ةيعن مست الود

 قومركلا قادر "1 انالفنا لو: رعلاواضب" مولل فرضي ويماسلا ةرعوا

 تول رعى بأمداني وهل 8 رهان 072 /زعلاد عنب رعثشي دح وا ضيأم ىللا

 0 ءاديفق :رعأ اواوق رع آو هلاوخا وهماسع أ هبفّقر ةرعدقوت وملاف لص هناوافر رعميف هلناىأ

 هنارعشلا فز زو<واو ةرعاو مائل هسفقرع ءومهقالخأب قامو كلذهطلاخ اذاءامالاود_علا
 8م

 لاورشقار عأو ريشا "عا ةكرا دو اذا فذخ مهو ىلعءركلا ىف هٌقورعل

 ادي ءوسفار ها ارت #* قاس لمقاذا اء

 مركلا ىف كلذ لاسةيم ركلافن و رعهلىذلا وهو اًقدرعراصى أ ل_>رلا قرع ىرهوملا لاق

 راصاذا سرفلا قرع ألاقي قرعادقو هريغو سرفلا كلذكو ب ركقدرعل_رواعمج مّوللاو
 عدل 7 . وو : 3 0 1-0

 فرعشلا لهأ قرعلا ىلارعالا نبا مركلا ىفقرع هلىذلا ليما نهود رعلاو امير كس اهب رع

 4 14 و 1 اي و 8 و 1 و

 فرفش مسا فخ قب رع مالغو نيدلا ىف ةماللا لهأ قرعلاو قو رعو قير عمهدحاو



 ا ووو و ا طن
 : ند و ف افا نيس 7100

 21 : 0 ل ا
+ 

 نععلالصف « حرفالقاف   2)عرق(  ١١١
 | ب بببشئش7797ا ا 67 _  تتللتطططلطلطللططللللللل7للاللاا

 4 00 رت 2 3
 هنمت انا ءارضخ ىرخ ا وءاضم اديمدنءتذئابرعلالوة:باوثلاو عفنلا ٌقرعلا رهش لاك

 ه1 ليلا ىطعباك ةدوملاو لال هلهعا لهانعم لاو ريهز نب ثرحلا تدب دشن واناوث ىلع

 ادق وب كلام نمهذثاردبن بل ستاك و مهر نبك لام فيسمتسا نوذلا ل د ىنكلو ا

 لدالاءاذك حلا كلام نم هلوق || نونلاريغا- يس كلام نمذخاهنابىذقي ثرلا تم رهاظوولتقم وردي نبل نمثرملا هدا

 ون وذل اناكمهتدفّتسسا ىذلا ف.سلا | ذه لعح سى نونلا ناكمدلعجأس هلوق ةلالدب ظ
 ها لهأتف لج نمد -ءلو ىفريمعلا

 01 هلقنال ىمنونلا ناكممهرب_كبو «* هداشنا

 لا 5 رع وقس

 قركلاونا و. !قراعمهببشتلا ىلع هطابآو هطاعلأ لم رلاٌقراعم وعا راسو رمل

 خامشلا لاف عرضلاىلا ىهتني ى>قورعلا ف بان ف ةرءهنالكلذي ىمسللا

 دوو مطل نرلل عائم ارتديت |
 نيالا نمللقلاوهلسبقو بارمثلاو يللا نمليلقلا وتقر عبار +ةفورعملاةِباورلاو

 هليقنا كلذ و تنعذ دقو حض مهضعبما وروةصاخ

 دورت وسلا ىراعقلاسآلا نه د« ا : عاص ار ءف سن ظ

 ةاقدلا3 رع ويطل لامتحا لعتمضدق را وروءا زو , هرم هذ تامذدقو مصت

 باؤصلاوهو نيل نماورعلاقيوارثك وأن اك اليلقئبل ن ءاقرعل كفي نا لاقيونبلا هنم ناكر ا

 لايبرلا نامءاسنلاق د اولاغئالالٌ رع يدح ىفواهحاتتو اهلى كفو كاب |قرعرات اب

 تصل اوقيناةبرقلا قرع ناسكلال : ةيرقلا قرع كلا تميس لوقت ىحاهقادصر ىلاغُت

 كيلا تفك ةديبعوأ لاق اهئامن اليسا عقرعوةب رقلا قرعك ت َّت ةرعىت> تبعت و تغناكنو كا

 نا ارغلا بيشيىتح مواوقلثم اذسهو قرنا رقلا نال نوكيالام تمس د هفلسالام 1

 ترفاسو كد دصق ىنادارأ ل قو اهلقُتن م اهلماح قرعةب رقلا قرعيدارأ ل .قورأغلا ضيدبو

 ىردأ الوّةد_ثلاهانعمدب نغلاقرص ىمصالا لاو اهواموهودب رقلا قر_عىلا تءة>اوثيلا

 ىلهاماار < أنالدشن اوهلدأام

 و و« م 24 مروع 86ه سوص

 تعغاللا دوعشلا ىلعءاقسلا قرع * اهو-فع قدعت 1 علا

 اسلاك أد_ةواهيحاد اهب 2 * ايفةقشع تسلوهظب دتتمكا عم دانألا 1

 ها و هةيهسم 00 ؛رقلاَقر ا :هتيقألبقوت وهن رقلاءاقساا.دارأ أو بغالل ادوعّشلا ىلع

 111777400777 7 ارت هول 7718 طل, اا زجر + تلت”: ط تاج نبناالاط ةهنال 107 ناجم د, بروجج



 هدخ سنو ضف يل هي نا وت و ان ا ا

 بنعك قدعلا ءارخو هلوق
 ْ س .ومأو ها 'هكرحم وأ

 لااممو ىرهزالا لاق هلوق

 ساتملا وانه لصالاب ذكد

 ابرقهلوقءدسعيرك ذننأ
 هحصم»ا ىارعالا نبا لاق

 لا ةناذقع ةأسماو هلوق
 دقتشسو دقع ةدامفمدقت

 اهيفوأهتمعد ةرامعلا هذه ىلد

 وهوةناكذعلدةناودع
 انهام باوصلاو فيرح
 ْ هىعبع# هأ

 لا مضت عننا اذاةساكلا هزصأو
 1 كلب سند سمع 2

 عئابسانلا ننزاوقا مر 35 6 ءقدعنافطغفو

 ةيحائبة فور عمقّدعلا 0 عضوم دعا له تدعو لت رءكلوقك عئايوذع هلوقف

 "لانكا نور اود رز ايلاوفاقلا هبفبقتعاا#و ىرهزالال اق كاوملا

 000 0 ا و 1 0 ُّء 0 . يلة م

 لاف قداعفاطةالاهلملذت و هقودعتب وسن و هريسأتو لكلا ر ومأب موقي ىذالل اق وهنرشنقاو

 هتقان فض رهن بعك

 ام 3 ه,. وم

 اًنَمَسفذاعهنعِبْذَم عذملاك 3 قدع ىلع اهار د 0

 "7 أ نا لاه ةرثكلادد ث تقدعو هس تعلق لملاك انعسٌقذاع معقد اتفاق
 تعم“ حي رفلا نبا لاو فل> ن : منت د هتمامعل ل سأ اذاَندَمعا دلدرا ةادا ءالا

 , ه# ى سوم ع همس رك ورم وس #ل )ص 5ع

 ١ ةطيلسةيذيىأةناك ذعوهناَدعْسو هناذةعةأماوهّتسا ير داع د رك ِِء

 قىذكأ اك 0 او بول ةلاءو ذ عن الف بارعالاردا قر كور اطل اما كلدكو

 ح و ردا رلادا1-ا مالغلل لاق ىنأ رعالا نا نعى رهزالا(قلذع ]ل عب رلا

 دالاءامنمرعشلا لوصأن مىرجامقرلا ( قرع )دمتم نادْعونادعو قولذعو
 امان قرعلارثك 000 ناو رعق رع راعتس هاوس اهفو لص ناويدا فود عمجالسنعلل ما

 . ارك ذياكرت نفءدارطا ناكع رعشي لوا ذهلثع اغار ورم البل عف لكىفدرطم انف لف
 2 و

 را روس قرعو هقر و فرع نبي كيلا ه4 ةر2و قرع لجر ممضعي لاق دةفدرطدأم

 ع 8 ةاو < ّ 4

 كلذكوىَدارع احلق ةرعل بأ ءوسرغ ل يقرع ارايرك دكة رطب مقر

 0اس نمدي خام ةجاجزلا ف 3 ىرئلاو ود قالب نسعي شل

 سالك سو

 ل رياوعلا ىلع ولعيو اذ لا ق ندي ىالاوهو مللادسافءارلا كب فرع لوا يفامت

 9ءو

 ثددحل أوه لمقو هّتحن ارريسغتتقهقرع نم همعطد سي وريعبلا قرعيفءاكو رنعبلا بج نيد و د

 لاق و 7 :رامل لقا قرع باونلا قرعلاوارَعقرعدقو ضم ا

 افيساعصل د ىسعل ارمشز راس درك أ

 مو

 لالدنا قرع هنيطعأامو #2 مندل ناكم عج أس

 ال اكباوتلا نمر طغلاو هلو ابصغةئمهن ذخاهناةدومن عفيسلا اذهب نعي أ

 لاق

 0 0 ا ظ فب (قرع) ”ىاقلاّق رح 3 ننعلا لضف 1 0

 هساع غلب دقزعىالهك قدعنالف ىىلاةءوهلد١ىبااذا لحرلا ءادباقدعلاو ةمالع هلولعح ءال 2ك 51 2 1 ا 0050 :



0 

 يك

 0011 ريو ١ 7 ا 7 0 هكا 7 ا ب ل ع ويضر "عارم 0 ا انامل لا ا يل يال ل لا ل نا 2 ا اد الا ”اب- : اي 4 و ايا ١ تك ا م اي 4 1 ا ع 102 #

 ٠٠4 (قذع) _فاتلافرح « نمار

 كلتش مها وشلا فتش ظءلغفيثك هناالا ارمكلا ق ر وله :رووةماتل او رحم قيل
 اس

 فجاذافنينكعض ومدن ىلط.ف ىماعخلافشواك“ امادفّسوو 00 انو هقر رو فندي و ءيشدلك أد ًاءال

 ليذه تاغ فو ضع هب2عل طاتخا اذا قُم باص ودر#و ا ةزوتلا قاهر عل اًولكديع 1

 مسصوم سمه ع وو 00

 رثملا جاوت فهد لخدأ قدوعو قدعأو دعي قدع فدا تصخأ اذا ٌضرالا تدع

 ١ ه- وس 2 8ةءو<

 ثالثتاذ ةديدح ةقدوعل اوقدوعل اودعجاق دءهقدعي ىلا قدعو ًاسشبلطب هناك ضوملاو

 لاقتو قدءاهعجسورثبلا فاطان ةقودعلاوُهَقَدوعلا كار ءالا ناركلا نم هولدلا ب حرم بعش (

 م صوم ءموسو2

 اهلةديدح ةحصللاوةقدوَع هلل |تيمساعروةَقدع اهرداو امم «الدلا ردع ىتا ا|فرطاطخلا قّدعل |

 يبل أر ا قداغلجدو هقلح ف بش هذا اذاف معلا اهيذ لع بت دلل ب صنت يل ا ةسجل

 (قذع]) نفك تالاكىلاى رادو هنظلو -راذااودعهتظب قدعلاعي : هيلاريصر وصل 1

 ىرهوملا لاق 0 درسا تسلل

 وهو لذعلا دعا اريغصتل بح 11 نعال |هقيشس لاوس راهلمج "لل اعفلاقْرعلا

 رسكلابو ماو ناك ضد لك +! للدم قع مك ثو ثددخحلا قو ميظءتريغصت

 هللالوسردرف سناتو مطولا الاف وانعم نا نمهفاهتوجرغلا

 مادام هنالق لعمق د عىفعطقال سذ[تددح ىو اهتالخن ىأ اهقاذع ىتأىلا مسوهيلع هللا ىلص

 ةاونلان : ملدا ع ركل نمقدعلا رخأ ىذا اوال ث يد لا فوزرحف سلفر ملا ىفاقلعما

 راصقةف : ل نادر وهصو وةقرعم هولعفن سنحلا م 1 غلا| وهمامناف بطي قدعاماف

 ع دع وت ذعلا نمدوقتعل اولا! نموُدعلا قذع او يسرافلا لدلعت 6 ورعندبزك

 هلل لص نايس لاقةفينسوة لاف كاذكا ضيا َفدعوه هرغمي رخأا ذا وخذالا َقَدعأو قوذم و

 ىصونلالاقفاَهَس رشم أواهز رخ 0 راينا نح دقواهتك رت :كمنعاأ هني هوديلع

 قذأويثاابلاهزنذ قد أءاوقعمةغينحوأ اريسفنلو رقت بولقلا عدُليصأ ياسو هيلعهللا

 لاطاذارحسلَقدَع يلا ءالا نما رهزأ ىععقذ عل دقو سعشو قوذع هت راص ىأاهرخذ ا

 زعملا ةيممضعي ضخو اه .فرعتامنولا غل اًكةاشلا لعوب ةماعلا كسل ودق غو ةنامث
 الزنا امم

 ىرهزالال او اهباهقر عل أم ول فا اذعَدف وصاهف وص طا :راذا اهقدع 1 ٌرعاهقذعي اهقدع

 همال_ءلاواهضمقلا ملعلعأ اذاهلبانمةركب ن الف قْدَسْعا لوقب برعلا ن . مدحاوريسخ تءعمو
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 قشع) 20 نفاقلافرحخ « نيعلالضف ل

 هرم لوقدشت أو لعرقلل م اقبل

 81 م س و

 ىهذافاك وع ىلئاستنك نا 5 درابنش“ "أم وؤودسعلا بدك

 لافي نالأبهس .رةراشب | ىلع ههدتاعنيح هن عا بامان ق مع دقىذلار هلا ق.تعلايدارأ هنا لق

 هذهوهسفنءاملاوهلاكوهرهظ ىلع كد ىذلا ىرفانيللا ىرّدو درابلا«املاورقا,كءلعاهل

 ىعو ىسودسأ انا دون يزد منا هيولا نب الاكو ةرثذهلاهما لق تاسالا

 ىهذاف اوي ىلئاستنك نا * درا شءامو قيسعلا بدك

 برجال نوال ممكنا وكيف * هتمعطأ امو ىمرفك ركشال

 نكح طاسراب اديه + الخ لوقت نى تسال ىلا

 ىضْدفو نكن كودخأينا 5 للي سوثملاْمُهاَلا رلان أ

 0 ىكْ كلذ مو ةماعلا باو هب هلطظو صواقلا بكس نوكيو

 ليا دب 2 ذمقنعلاو بكسل نيبامو ةاعلاو دعه عجبو ب مرمر جلا قسنعلاو لاق

 وهو ع ونصمتيلا اذهنأا وعرو تش

 قنا رلا ىلءّىّمملاَعَسْلا ه لال راسا
 ها

 قسناعْت تلجام كش د34 الود اف بي لصال

 ىهاشلاب ب داول ار 1 رك 5 ودك امو قيس

 ساد بني سابعا 3-ب ماع ىالاهستو تام الاوت عديد تقام اعلاو ىرننبا لاق

 ١ لاق سدا من سابعا بس نالو 4 « عقارا لح شرما حسنا «دالا تيبلا ىو رند لافو

 حوعمقناعلال أل جيو قتاوعو قتمو ندع عمل اوناقت ع اه-هو ريغالرك ذموه ىنايعللا

 ديل لوق ممذعت رسق وددجلا عساولاقزل قاعلاوءادرلا عضم

 ءددارامل انزقتاعلا لهجىرهنالا لاق مدقتدقو #* قتاعز 060 ءايسسلا ىلغأ *

 ةنوخلاو اناجدنافا 2” ند را هينا 0 اعلاندا رانا نك ددلل

 ركع لع هلوقو هتحئارتباط ىذا اوهىرهوملالافو فرغلا حد ةلاوةسم اانا

 هنمو ةينك قيشعولأ ورطملا نرش ةقتعملاو ةعبساولاةدازملا اب ًقتاعلا اوما ءارتشاءابسنلاو

 مشل نالها طنقو ءأهلاة عصور طق ل مقاما وفو رنج ذهبنا

 «(قثع) هلع عقاو لعفلا ام نيبو لعفلا هلام نب قرم هلوعفملا عديد خاو هلعاغلا عع

 قعلا



 0 51 ل ع ايل ين
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 ركل ون ول نسا ل كك هور ]اور نسا وح ا تال
11 5 1 726 2 

7 
 ل ل و 5 3 ا 1

 ا

 1 و/ قنع) ْفاقلاِف رح * نتعلا لَدف
 لااا ااا ا ا ا اا ]إآؤآآ م 2022829

 نمه/فتعأهللانالودتعل تدبلا هللا ىعماسنا لا لبو هملع هللا ىلص هللا لوسر نري زلا نبا

 نسحلا لاه سانلل عضو تدب لوأءنال همدقل هك ىدتعلا تدبلاو طقرامحهدلعر عي لفةربابحلا
 2م 2 سم قم 7 0 ا 5

 قدعا هنال ل يقو احر ام دك ىذلل سانلل عضو تلو |!ناىلاعت هآوقوزيادءدقلاتدءلاوه

 تببلا نا ىلءليلداذهو تدبلا ناك. بها ربالاب اونداو ىلاعت هلوقول_لدنافوطلا مانأ قرغل نم

 دح انكم هنالاق سعى علقو دح أ مونم عدي وةربانملا ْنمَّقنعَألال#قو هناكم قبو عفر

 ناو.حلاو تاومللمدقلا ورمل رجلك تاومالثعلا نيو راتبا ىو لوالاو

  ىثعالال اوقامأف اهفرظىانامز زتسح ودقة سقع :رجو اغمج

 لالة ورم دك الا نمقينعل ارا نكَو و

 ْ ددارا ىلعاهه-ون وكن نااماواؤو رعمرجلا ريك ذهن وكس ناامأق رج اريك ذت ىلع هحودقفناف

 ىنانهألبعف تاعجتئش ناو ة فدو لاك ىنعملا ىلع +لا نع أر ثكضصرإ هو بارعشلا

 قناعبارنثلاد س1 لاقياوةزومشملاةغللا لع ةقنؤمراللا نوكتنل كن ض لوشن الزل

 ناسحلاتةعدةلارجللا ٌقئاعلاو

 مادم عب لامدك ق اعوأ 03 ةباصسام م ل

 يي 1 _

 ىشعالا لاكر هتاوعالطلا اسس مدقتعملاواهقتعو رجلا تعدَقَو
2.5 

 اهل اي 05 1 0

 اهماتخد-أ ضعي ىلا ىهلدقو ةقيسعلاكو ةناعلا 2 ا 0 ء كلارخملا ةعشعللاو

 ديسللاف 58 ل ىهلب قوق اهنا

 اهات: ضفو تحدوةنوجوأ | 39 1 كذا لكبءابسلا لأ

0 

 افلا ومر نم ملأ ىحةركب ركبنا " ةسخ تن اء اذا ةركدو

 همرل ع

 7 3 0 ١ 08 وتمد تو :وتتدن ىو وتد هوتةدعدقو انتل 0

- 2 

 يدب قل قدع ويلا لبق و رجلا وءالطل الدق رهام ١ وفاسإلان 1 ع مدَق ىنعي ف و ل

 2و

 قدعو لصف لصأو تتم هقعأوهوتع و مام 3 ةعولاملا حالم قع وضع ومر مرا

 ظاغل ادت عل هن ا ادلااةقر وه 0 :راص وق 1 ءوهفق دعت مدا اة
 51 0010 و ب _ 0 5 : ٍ ا 5 ري

 هاهم ولأ لاق و امعدق راصادأ قدعل قدع وهدلخ ق رق سعو ه9 قدعوهريعو رمل قمع وءافاسا و



 - 2 3 2 5 ع ه8 عدم
 رعاشلا لاو ىوقب سالو ىرراغلا لاف دعب جوزاهكلت لواهيوأةمدخ نع تقع

 قئاعت م اذارتساا موي لفكي ينرفقرم مااجمل

- 

 تيءءاهلهأ 1 نيم فاهقن اهيا اوأ. ٍدلانمُتقتعو عر نك 1 ؛ دق ىلا ه كيد راك اون أ !لبقو

 ىضلا دوعسدهنب ريهز لاق ثاوعهلك كلذ عجلاوا مباعاع

 سواق

 الاغا نيبو هيريغا »* دوغ هقناو «ااقن 537

- 

 لوأةباشلاٌقناعلايثالا نب لاق اهتريش بقوا ىو ةمةع ثني موثاك مآ تح رخثد دا ىفو

 هئمؤ قتعلا ىلع عم وتدشو تكرذأدقو حوزتتإو اهيدلاون ءنبت ل ىلا ى ملءقو ةلرذمام

 0 ثا دس رع

 تةتءلاش قئاوعلاة اورؤو قتعلاوض يلا نيدنيعلا فج رف نأأنيمأ ةسيطعمأثيدح

 ْن ءمنازا عركلالاَوتَسفْن لكو ٌصْئاح ىهف تضاح لثمٌقتاع ىف راخلا

 ىلا اماسي م مرَكلا قدعلا ومتشلاو ىزاب !اوءاملاورلا؟ىش * لك نمر اسهاو؛ از

 مسذل | و ٌةقاَتَء ندد ةو قدعلا نب 8 ل عد ”ا سرو ةولاجلا قع اوع كلا ىعن نالفد_ح و

 هلوقو ةعرك :لبهبةقدعةأ اونا ةعلا عججلاوقذعلا

 3 وو

 قئانبلا قسعألابر ممن سلس ن ما 0 وا .ازايع

 هيدا لايتعتسلا نع ةيبر علا - دا اهنمتشتي ى 3 55 ىدعلاو اهلج ا ع

 1 اتم لمعت ىلا رمصشلا معلا دايز ىأن عت ره لاق ومدقلا اوهىذلا قدعلاال س ولا و

 هتاف ٌضمتتالف ورعملْذفلا نم لفي علاو قدعلا نعل مدان د قطا نك

 ديبالاقىزالاريطلا|ٌقءتَعو

 لَك وىدغي ريطلا قيتعك * دعاف ىلساوانلط مناف

 ةباهنلا غاب وش * لك ىلارعالا نما ,نامعنلاىدينيعسي رلا عمهتماقمرك ذامناو نامعنلا ىلس نبا

 ىهوةكساعلا لثم سوقلا ن مقئاعلا وقعه سعجتو قيوم عقوأن سجو أ درو د وخوف

 مكيلعثيدحلا ف دع را ولاه ىى>*ى لك نم عدلا قدنعلا وب ا تسدقكلا

 00 يد نمو ارش هي : ريشكق رابع ىلع عم ولوالادةلا ىأ يننعلا مال

 نماجناةكلوأ ترث الا دوسلا لولاه, ارأ كالت م منهولوألا قاتعلان نمنجنا |

 عبم 2 سو <و

 و ع هنكور 0 لا نمهلعتاملوأ

 دهس هوو

 ثددحىفو ىبسعل ءلاتدملابا واط لول زغتلا ىفواًقشعَلانأهندعو قدعناندو قناعوهفلخدب

 نا



 2972 ا دعاس

 نلاثغ دست فيي #0 سا ل را نى را ا ا ل أخ ني م

00000 

 ةقاتعلاو لا قانتلا كاذكوةيرطسا وهو قرلا فالخوتلا 0 اولا

 هوه ء و و - م ا همو 0

 وهذان اهنعمع ١ ؟وءاقع هيعج- و ف داع وقيمع :وهدهقامع 2و 5 ا فوافتع ةواشتع وتعيد بيعلا يع

 - 2 م هدلاودلو ىزكن ا ثيدحلا فو 8 اانرابإق اقوي ارعافاك مو قوق

 هق قدتعلا فانئتتسا هانعم نسل هع هعدعمل +.ذ هلوقو ران 1 نءالاق هقتعف هي رتشنفاك ولممدجنأألا
- 0 

 رت اذه ءانعما ناو لاما قدكلم اذا نبالا ىلا ند نم عاجلا نال ءاريشلا دوي

 هلءارحا دهن اك انغاو هيلا قمعلا فضأ هقدعلاسسعا ارنشلا تاك انني سك ل لتخلا

 هلل مكتو هل ىذا سوللا ةرسناكرلاو مك ذهصلخ د ادحأ ىلع دحأ هيي املضفأ قتعلا نال 0

 همص عك 0
 اقلام ةقسع 5200000 ةقاتعىلومن فو تافرصتلا عجب فرارحاا ماكس 0 1

 لفجعاا ىذرؤيدكلامعاو قيمعو قاتعالا ىاقانتملابفاحو :نهنعا اذا كلذو قثاتعءاسن بلو

 لخدركب يأن ا ةشئاعتيور نام عنب هللا دبعهعماورانلا نمهَع اىلاعتو كرامت هللا نال كذب بعد

 : 0-7 5 2 ع 0 2

 ىفو اق. ةعىمعسدتمون نخراذلا نم هللا يمتع تن اركبابأ ندا لاقف لسو هيلع هللا ىلصيبنلا ىلع
 م 04 َئط - 4 ل

 لس و هيلع هللا ىلص ىنلا هيهاعسانلان ١ ودعاة الاب قيتع ىمعمهنأ هع هللا ىذ رركب أ ثيدح

 هامور

 قا ًامضلاّتَةعكاذكو تدمدقت "و تقبس قدم هيلع و هلاهلب و .ةعدللاقي ناك لق و

 هه موعس

 رن سو "يراك نلف شين هنو ع ميدحملا 5 تجوال

 و ب هض هو مدع اد ه8

 م ا مم تبلط نواس دق 03 انيدقّتقمعملأ ىلع

1 

 تقةرعو ةزانماك اهل سل ى ل هئنعّقتع اديزوأ ُتلطناو -ليجاها سدلىأ ل قو ىَتْشْرلَفا

 9 4 9 9و

 ةرط اذا ةةيسم ولا قاتعم لحرو قياس قناع س رفد تبل تكامل وودعتسرفلا

 راديو لاق اهات ًاواهبقيسل مق 0-0 اهيَوسةديرط

 ىناقالو مقتلة سوا قات عن ميول لاب ةقاقلبا كاع

 هنا ىلع قس نفهناك رودس ءونأ لاق اطقلاخار ةنمضهانلاى ةذاعلاو قاف لاقيالو لاك

 اهتمحراوخلا ريطلا قاتعو راطو لمس اد ناك اذا تاع ةالسقخ زكاذبن هلاقي قبسسي ىأ تعي

 هشيررتس <: امالوأ ف ىوهو ضهانلا قوفريظلا نم موتاعلا ليقوابنمئاجتلا قاتلا تابسحسرالاو

 قع عدجاو مكس و نسب لام ما د نئاعلا ليقو ديد ثىأىذلجشيرااتيلب ولوالا

 ىلانيبو تكردأ ى مل نيب ىلا ىهلقوأو اه نعني ل لا ركل ياعلا لب ةوةباش قاعي راجو

 6 م سس

 امال كاد, تمس حيوزتت و اهلهأ |تدن قشر تغلب تكردأ 5 1 يتلا ةيراا قت اننا

 و رم



 م ل و ا واللا ضيف ا ا ا فوم ما ل

 '  (قئبع) 2١ فاقلافرح « نيغلاو ءاطلالصف 4

 كاش اضرأت دارو عمدا نم رراطةتاهغا د تصأو ريغط اهراس ىألاقفهرسفو

 الذاسفا ساو ىف مكتبا رشلك نمثمح ًاودو لتحيا ذلا بلح قاوطآلا با ارشوا مامن 2-5

 ةي ور لاك ة فو رغم ضرأ قولا تاذولقعل :

 ل همم هت

 قوما تان مند أدقوأحرمد 03 قوبسلا ثاني هنعارذ جت

00 3 0 
 . اهقاطلاةيالو رغالاهةئاطةزهنبا لاكو اهتيسس وعلا قاطو ةريدتسم لمس ضر ٌقوطلاو

 : 1 مج ع م ه6 7 ص 0م 1

 1 هنوسعو همزة يناع لثمن هابعاواطع هبوبع ىبع هلوسهملا نيعلا لصق

 ٠ْ : 5 85 7 5 ودور 4 0 2 /
 000 ار ياا عل ضعى و ق زب بونلاو ماو رلا قيعو كلذسك

 0 م
 3 -٠ ع )انو

كى 5 ؛وذلا قبو ترقب دقابعواشبع يلا قكحمارلا تدب ني
 ْ ١ قي رو لثملا ىلع اذ

 لاقامانا هحيرهنع بهذي الف بطلا هي قاعتو بيطتا ذأ تبعت هاو يعل برو صال

 83 ق 2 م

 000 رمشلا نور كا ارقد ىهف 2 يشن 5-0

 وهنا 210111111 هوو : مام 6

 ْ قوملالو م ضوالو ل هام لمقو نول ان ءرضو ئطا ىأ دقو ةقعىب لا قام لسبقو نعم
 عار 9 هود

 اةيعق يعد ثلا هيقيعنم كلذ لدأو ةقبعمابز ملديةقع ممناىنامعللا عزو نمالو برم

 يس را روت 00 مهبل تملا قيعاوحارم ف :رط لاعتهيقزا ذا

 دشناوركتلاورشا اوذّدهاذلا ةيقابعلاو

 و سول 5ه

 نيل اثم ذصلا *ىرح ب ىَيرْسم'قابعاهل ف

 مق ةامع نيشان رة مدراس رع رلا قنمعا دقو ئثن مجال ىذلا براخلا صللا ةيقابعلاو ا

 508 لوشهلر هد _قابعلاو ههجورس ىف قبتةحارج رثأى هو حامتلا ىفو قايرثاهلىأ

 استار مث ىهؤداضعلا هنااا فينس ألا يزاع
 9 96 ةي

 ديوهةيقانع فكن ولو #3 ا ويحب ا همام
 اع ىلا

 ةناقيردت اًقيعل حر ىمدال اقرا“ ايد مالطوابكوا بنك هطلت | تقلعت لوقد

 7و
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 0 را لاا نمنت لذ نوششلا | (قشعإ) كلذك ةأرملاو قلما يس ناك اذا

 ةعرمسلا ىهليقو باخ اةديدح تاني و وةاسسعقو ةاقتصو ةابنتء باع «(قشع) مسا

 مو 0 - - 9

 قع و باك باكو دسا دا اولافاك ةغلاملا ىلع كاذ لك ىنارعالا نب الاقو ةركسملافطخلا

 قنعباو



 لل انك 2 يس عا ا مل ل ا ال ا ا نا يك علا ني 100 ا وا ابا ل كدر ا ديك 0 ا م 2 سدا لح كج دي دس وبوا ل ” دب“ عا يا يبات
 2 ا اال يو ل عع و ا نوي ا مات ا

 ١ (قوطإلا ١ ١ فافلا ضرع م !ءاطلا لصف

 و م -وو) .-هعءو 2

 ماجا هقئتاوطىف ى ىغب 5 أرشمسسم ع نعرأرمغلا ب

 #2 وم م

 توله ئاطدقو ٌةقاطلا قوطلاو:ىثلا لعةرد_هلاةقاطالاو ٌقوطلاواكا وطااضي عمو لاك
 نبو رعلوقو ىربنبا لاه سو فى قوطف ارجو هقاعنإ محل و هلعّقاطأو ةقاطا هَقاَطأو ٍ ؟ 62 غم 4 3 < < ع
 ردم

 ه< و 25

 هقوف نم هفت> ناسا نا يب دق ودل ََت وم ات فو رعدقل ةمامأ
 م _-

 هه «<و

 و ىمحر ودلك #2 هقوطن 311 ةمييرم لك

 ىمقأ ىقاطلاُولاو لاق ه-ةوطاد اخ ع هالك ثللاهاورو قعلا قوطلابدارأ

 قوت هب قاط نمط قط لاقي ىنارعالان با هنمدةشثعيلعقينا نكعامراد_ةلمساوهودهتياغ

 دشنأوةقاطلانهردصمقوطلاثدللا قاطألاذا

 هقو رهف: ى متع روثلاو « هقوطنه الك يرما لك

 ةقاطوةقاطا قطب قاطو اهوَط قوطي قاط لاير وستمو لاف قاطاا ميتال سال

 عضوم ناعّضول ناسا ةعاطلا و ةقادتلاوةعاط ركع الل عسيطب عاطأ واعوط عوطب عاطلاقيأك

 هنفاولشد لادا عضومىف ناك ناو ردصملا اوذاضأك دقاط هّتملطاولاةوهيوسس لاق ردصملا ظ

 هللا ناصسن |اكةف : مال توكي الف ئقاطهتلطامأو لا ارعلااهلسرأ اولاتنيسح مالا يللا

 لعن اطلاعي وكازوذوأ طمخلا ن نمور حشوأ نار نم بحقل كاذكالانوكبإل 00

 قاطلاوب رعمىءرأف ناقيطاا و تاق 11 ١ تي هد :ءالا نسمعه ف اطلاو ناحي ةرةقاط و

 وهىارعالاننالاق نيدالملا نم يربط ىالاو بابلو قاولأ ياو نكت الا |

 ةيورلاك عارتنءريضخالا نا كيطلاوهليقوناسآدطلا
 سهم

 قانحانجبلم قا »* قاطنم ىتبجذا ىرتولو
2 2-8 

 3 اي م 3

 قاطوواناّنيب ىَتم د دغو لك هبي تكردقا رعاشلا لافو

 ىلذهلا امان ايسو اس ثمناسلمطلا قاط عج ناقمطلاو
 ىلا ٌ - 2 تنل

 3 ص ةةس اى س هدو

 فاطختو د نابقملا وح * مهقوقرشنا :ناقيطلا 2 طد 9

 زبارالاقباشلانممر عمال

 هريؤ دكهم جو

 ناكل مرت لل د نامثالاريثك قاطن مكيفكي

 ىلا ارعالا نبا دشنار اهنا قالا ل | قاطلاى :رب نبا لاق

 اهئاسما جّاماََع 3 اهفاطوةيغا دضالا 21 2

 و م
 تس سس
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 مودم

 00 وءاطلا ف تغدثوءاطءانلا 0 و هلصا أ نوقؤابو مهقانعأق قواطلاك

 رّومك :بقاعملا ىلع باقلا نوكي نأز وك دقو ت مودي سىفاهتنلقاكءابواولا تملقفهنوقو طب

 0 2ع ِع ََ
 الولاق ةمقاعملا ىلع تسدلو عسضوريهتءانن أ سنوي اذهفريب يراه ىح دقن سحلا اد نا ىلعربتو

 أ نمو ل لق كل ذناف عيطت7حاطو بنكهات ىفل لكلا هيلا بهذام ىلءاساسقواولا ىلعرب تراه نلمحت

 | زوءتودسو تيم مدقتا6 هابواولا تملقف هنوقورطتي لصأ هنولعستسي توكي نزاجهنوق طبرق
 ش0 ران هلعاف مسي لام ةغصوواولاهنوقوطب نوكي نأ زوو رب ىلعاضي أ ةبقاعملا هيف

 ظ اوقىأ كل ةحتادأقا ىتقوطو كاك ى ائذلا كة قوطو تلعوق اذن نمرثك !تلعف اني

 0 زشن ساو رح قئاَطلاو اد د و تور أ تدوط ف وخلفت دا تقولو

 ١ ا ل وراطن رام لافوتك ةئئان ةر ةرذص نمركملا لاحنِمْزَشْنامكلَذ لثمربلا فو هتمردأن لم 11 ىف

 قلالا ىنوم كميل رضخأ م «قئاسرلا بْن مرو برغلا

 0 نيباموت اطلا وق اوط .رطصن ودم م ىلع «هعج ىفلاقو ةركدلا كده ةح واكم بع وتود ىأ

 | نطبتابشخ ىدحا قئاطلالاقيو نيتيشخ لكنيبامٌئاَطلا دسسعونأ ةنسفسلا نم نيتيشخ

 دسلادشناوةنسغسلا سو قالا ىنابشلا ورممونأ َقَرْورلا
 سو

 نافذراهأر دموي نام تضاف ءيدقلا اها مانا
 ةمزلاوذلاك لبجلا نمردعتي ىذلا دحلاك ةئيفسأان نمصدامقئاطلا ىبمدالا

 تملا بو قئاطشبلا نقلا فردا: فرحوهولاق « موزحل الاراهقئاطءاورق#

 اللطلا ناوع تر ىتاار ل ءاللاقنو ةقاط عجبتك اننلاو اول هب را

 "لذ فص رعاشلا لاك ةيسرافنلاىدبو ريل اوهوق ةوطلا

 سايريدلا نملاخاهر اسو د“ ىدتلاومصشلا اهسأرف ةلاصو

 سعاةّيمهقوط فاطإلار ريصق *« اهلىريسلا ىحناسفلااهسمت

 ا ركن ءرعدشت آس يذهلا دنو ريلا عت

 محلا هتئاوكطو قب 1 اردِمشمَع نءرارمعلا بى

 هل_صاورح ٠ الادمي ىذلا قالا جبرا ؟اوطلاوا ا الا راك دوقم ثا 2

 نبو رمعأ دشن و ةحئاحاهلص نالها وحهعج ةحالا ل ثمل _صالا ىلع 5 ؟اوطهعجب وقنا ذاط

 »و 5 و-ج

 ماكرلا م اد انحلاطأ د سقاس ًارله ؛ةدجأ ناد



 راثلا نون دي نيذلا ةبقاطتيا راضعح رست تبنوهل بقو ةيودآلا ن نتيرشوالا 8

 اير 3 نوف يروي كاكا نمسا رنندو لوبا م اى 1 ل اح نب ع دل لا ا لا يح 3 57 1 ا 000 0-0 1 900

 4 2 0 2 2 502 نك دين هل مق نيا 2 وو ما كب ىلا ايبا رح 11 7 دافور دير 1

 9 : ِي 1111 0 نال ا ا نا ا ل ل دس و 170
1 5 . : 
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 لالح ىأ قل الط كلوهل ابقي لالا ككاو دعانا قط ى طع أ ىلطو لاقام# ||

 نمىأ ىلامواطن مهتطعأ لاقيلال-- للا نعناع راد ميو لولا شيدح او

 تيد سماق يرام ىلع ماسلا قاطو معا راخى أس الا اذهنمٌّقلطَتنأ و هسسط ا

 1 رعاشلالاكق لطم .وهفدا دعلا دعب هعج .ونكسو هيلا

 قلما ار زاوهالا ىرتعتا6 7 تدي تامرابلا وجمل يت

 رو 2ةسص 265

 هدفا رئاووطو رود سف 1 اهعسوم هن نمنوفةارلااهرّدانَ ةغياتلا لاقو

 و هم مع دوم

 نائما قاطو قلطو ذر زاطف ءاوقاودلا ع مبرضا لاق ىمدالا
 : قورمطلا( قرمظ)

 وى ةواقاا 6 دول اوعز 4 ةناعىشملاة سع لا 6 ةهط) نئانيلا امش يللا

 كاذوحنو بقا ريدب ىذلا يدل 00000 ىشلكو قنعلا فلم ىلح 1

 اسال صرع 505

 ْ ليفان وطلال قو هلق وطلا هتسلا ىأ قوطتفهتق ةوطدق و قاوط الاهل اورق راو ش

 ف ةوطل ناك امماجلا نم :وطملاو ع :وط اهةنعف يلا هامل | ةبنيقوبمملا ذك ِآ اعسجلا و ئذلا

 ةبمانقلا موي هياواخآمن وقوطسليزنتلا ىفو اوم لعج.هاناهقوطو هربغو فيسسلارهقوطو

 || هنا طقم ن0 ةلا مويرانلا نمءارق هلا قسنم هيل جام قوطي اك زلا نام عي
 2و س م ا مساعو

 5 وطال عجل اوقينيضر أعمر نمهقو قَوط ص رالان مارش َه راج بصخ نوم شن ديس ل ور و

 قوطي نوه ل وق ولف |اكايقنع فاهم وصغملاةعةيلاريصتق ض رالاةيهللا فس ىأهقنعيف

 ثددح لوالا نمودملقتلا قوط نمال فيلكدلا قوط نمنوكمف 2 ًاةمامقلام .وباهاج

 اهرهبةقوطملذنلاو ثودحلا هنموهقنعىف قوُطلاك مل لعب ىأ عرق اءاصّمدلام قوطي ةاك لا

 هللا ىلص ىنلا ةعجا يموةداتق أ ث رد يناثلا نموقانعالا فقاوطآلاك اهقاذعأتراصىأ |

 ىقاط الخ ادلع نبل كلذ ُتفَوْطَنأتددَو ل وهيلعهتنا لص لا ةفموصلا قس وهملع

 فانا ل ق<نكلوهنمفعشل هيلعرداق غدا ذ نءازتجاع سو هملعهتلا ىلصن كيلو تردقو ||
 ىلع بلا تقوطتو هنمنهطظ :وظد لدعم وصلاة مادان اف هئاسنلهمزلتىّتلاَق :وقعلل هنعزمعلا ظ

 ىوهقوط ل ثم“ ىث ٌلكٌقئاطو رق نال ماليبو :رأةقوطلا و قوطلاك هملع تراصهقنع

 ةءارقذاشللان 0 وليس ماى وطالا عبجاوةك أول يجن مهيرا دّساامْئش لكقئاطبيذهتا

 لع هبوقوطمف هيوقيطيو هيوق مطب وهنوقوطد وهنوقوظننب دلال ءزةمر كف ودهاغز سايعنا



 ةرابعلانطبلا قاطوهلوق
 ةفقانلا تةلطّأو ساسالا
 ىشو تقاطف اهلاقعنم

 قالطالباو قاطو قلاط
 ملا نفذاقن ةمرلاوذ لاق

 هعحمعمةبتك هأ
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 || قباهذلاةع رس قالاطأالاو لاف ٌقلَطَت لق ئثىعىوأبالىضفهءاوق ةنء ىلا ذا ىطلاو : . 2 3 - 8 ا 33 5 6 .

 ءدوع)و م

 ريغصتو هنآ هورة الو حرشنتال أ رمال اذهل ى سقت لطتاملاقيوةنالصأ

 ثيلقت ٍبرَتْصِبا ارظضارتغ_هةفلوقنلوالاءاطلا 4« ارت ءانفاطلا بات قيس قالا

 ل لاقي ءافر رام ىلع هيولط لاقي وتاهذلا قالظنالاوداضلا 2 هل ءان ءاطلا

 قيليطُتق ةالطنال اريغسصتو قلم تاق لل ونلا نم ت بص هدعتث نا وقل مم قاطمم ريغصل و

 لاوزلةزمسهلا 2200 20 لا نال ل ضولا فا ا ا

 هسمقتحب فتكا ذلف ةهارفلالا تعقو 0 قف هلت يلتجا ةزمسهلاتناكىذلا نوكسلا

 ه5

 ةرورضفالا ا اعبارتاك اذانيللا فرس تالنت دلوقت ضوعتلا

 0 ما دلع وكلذ ىلع س رقة فأن أدل عمجف 2 اوقكءامدع نوكن وأ رعشلا

 اذال نات ةلطتلاق ياا ارا بد نانا نر ماقبر ةقيوكرا طولت نقل ظوأ |

00 00 /29 1 

 لوسين قاطتلاول كنا ىر فد حاولا طوشلا قلطلاو لاق اغلا ىلا سدح ملط تضم ٍإ

 هلوقدنمو ىرلا دعي نرغلا

 سووا هكدا هك يره رع 1
 لسغب لو قلطتي لم #2 اظنلاع رع اينالثداصق

 ىتلاةياغلاو طوشلاكب رصقلاب وه نةكاوأاملط رف تعرف ثي د حلا ىفوقرعي لى
82 

 . نخحارلا لاف دواجن ديت حالا قرآن دي كن رخلانو قاطلاو سرغلا املا ىرخت

 همم ه6 ور 7

 .. قطو بْدَسولفو بجاش د قس ريلمللا و امناك #2 ٌنَحدوع ىلع دو ءىلعد دوع

 تيانتحو 1-0 ا وبشقس قاب لجتاهنش وهل و و هس بطش لج رلا هسن

 لقوم ءامد

 ظ لكنا ةيدقف هلم منين ثد دس فو مدأن هديقوهو قاتلا, قيرظلا هبشو

 و راك عوفي سرا ديدشلا ل كلا كلا اودوأج نمد. قك هرصتلابواطلا
 . || ومو - وو سوسو

1 

 | قلطلا نط نانورٌعمناجالاو“ املا سامع نما ثد دنغفو 231 قلطلا ارد حرذا ميم

2- 

 قاط و 5 3و ليس فاددقامم 4 1 راقت الن اهم ام 8 ىآ | لتملاديدشل اودفم لمح انه

 دشناوقالطأ عم او هند نطبلا

 يتاح موبي رت د وذل نع #23 هوطَخبراقو نال عدا

 لفلا» نمثل لاو نطملا قئاَرطوهَو تار 1 اهدا مزاد نطبلافةدسعوبا

 هاقشاد ا 2 ةملكا ف ء[خقلطأ و اهدقلأو ل اذا اهقلطو لن نط آدؤو
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 ئاسكلا قالطأ عج ود. قمريغنيدنلا ة قلطو نسخ
 ىأ وود ه

 قرم ةَلط "ل _اواضيأ لس ةيلءلو ةقالّطلا ندب قلطمول هعمل ىذل وهو عل لي

 ماللا نوكسد تائاطمانا نم مران اوهل.قو ىذود'و ؛الو ليقورقالورطمالو حالو همضدربال

 م -9

 سوأ لاك اهندرالولط هلءلورعوتأ ا ةقالطو ةقواطَناطدقو اضيأ 1
 2ةو+< ء

 9 اسالو قلطب تسيل #* هر هدا هلل ىلعَتاَذَح

 4 لالا وةعاسلا قلو شيقدلاو وألا 3 ااوطو تاتلطلاي و

 ىذاااهموديرب ميرال ارقابيف سيل دك ءأمولدي رب ربا # ةسقلطو بف سمشلاهتالا #* اتت

 ىف ةيملا نأ نع ىرشتلا قتلو ىرهزالالال رالي وبلا او نرعلاو اهدعب

 ل

 برعلاو لاك « ةقلط موف سمئلاكةنساهل + ةمزلا ىذاهدكنأرخآت بو ىارلاثدب

 لات ه د ال ولا ىفةغلابملل اهلا قلطلا ىفاو داز و لاك هّمعن ىلا مالا فنمسضت

 ىأةقلطة مس ل ءلردقلا ليل ةفصيفو اهيفدرال ةدمط هل وس ىأ ٌةملَطهلءلو ٌقلطلللاسقي و

 ةقلطو لط هلل لمقو نايذويدربالورحاهيف نكيملاذا هَل وول ليلو قط مو ويلا ةبيط لوس

 ريثك لاقدربالواهيفرحال ىتلا ةيبطلا قلاوطلا ليقوةئيْضمعنك امّسقلاطو

 قلاوط كادي لالوىدن لو اردت

 0 1 4 00 كنا طلغدقو و ما ال هل 0 ةفمنح وأم عزو

 شام ىأقثكناس 3 م 00 9 ط 0 1

 نءالافو 0 بولا ٌقيلطوهو ىلطو ىلطَو ناسللا قيلطوهو قطاعي رسيلوقلا

 نمناس .رقفكلاٌيلط و كلا لك فرايفلا اوه ئاسكلاو يلد ىلْطل اش الىارعالا

 رمش لاك قلو أقلطناسسل ىرد ا للاسقن قو أقلُط ف ىبمصالا لس ماحو وألافو ءاوسلا

 ىاطمو قلاطو قاطو ىملطوهلاسقي ىل اال لا نو لم سويت بو

 لاسرالاو لرتلا ينعم قالطالا ن روكيو ةقملا وانزال اوةملختلا ويلطَلاولاق هنعّل اذا

 نظبلاٌق الطتس ا 1211 1 ٍ ودل عسا هقلطتسسا و هلحر ,قاطأدقو وسلا قلطلاو
0 

 حورخ رك 0 دلما اكس ابجم ديلا ىفو ءاودلاهتلطأو قلما هربغصتو هم 1

 ةليس 2 يني نا وو نر نيت انف ا حا

 جويا 6 ند نتف

 ا وري بسال سا

 لعفنوهوئث ىلع ىؤأي المو ىضفمود عنا قا وىطلا قلما اولاهسالادب ربهيفام ص 86 م © ني 255 مددو ه
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 . 91000 د و دو رجا اا انا شق 1 0 تح ع ا متن صل دس صبح ندعو طم من نبع حسي ل مجسم م

 مودم مهم

 كلذو اقلط قلطت ىهف لالا تقلط ىددالا لاه و ماللا تفي قلطلا مدالاو اكواطو الط

 كالا محاصاهةلط أ دقو برَعْلا ىناثلاو قلطلا لوالا موملاف ناموبءاملا نيب 1 اذا

 مموص

 لدا تناكناووالا هو ؛ةايلعرت كلذ ىفاهكرتو "نال لب الا وطور لح اذار

 اذا ارعلاو هقلَط لدقهتقان نعلج رلاوخلذاو "اردنا لاوهر برَقلا هلل ىهفة اغلا
 - و ا -- < ومو تو-9

 ةورادشن ًوهنقلا لبق لدتا مميلعن اعلا تصعتسا ذاواهقلطليقا لح عت 200

 رودس م

 سواق -

 0 اا # 5000 35

 ل

 ليالاقيست 21100 َ اا ندا
2000 2 

 موقو مضوايفنوكد ءالنأةئاقلا ققالطالاوبر اوقةئاتلا قم ءالافولا اوطرب وكلا دعب

 سللحر ودية وكنا كاسمالا نواعم ونيل قش لبر ودينوكي نا قالطالا نولع
 و . .٠ 5 هك 0 هر 5 2و 1 -

 ريج تر دكا ىو اهيفل مس الهعاوةىدحا تناك اذاماوقلا ىد- اقلط سرفو ليعع أمم

 سم 4م - و سو 5 و 5 و 002 و

 تةلطو ةفالات منان هد: تّقاطو لست اهف سل اهةاطمىأ ىدل اديلاٌقلَطحرقألار-جلا

 ّى هع نب دج 1 ا ًاواهقلطي هياهقلط و
 هل هرم و2 97

 للاالاميور امش را #2 لحرا كاع كيديقلطا

 هاورودسعونأ كاذلاق لب او دعوا ولالا قاهملط ًاوهدب قط لاق كر

 7-9 85 هةر حا ه”< و هم5 همم 2

 موكلطو هج -ولا اوني دملاقلط لح 2 وةةلطمو هقؤأط مهدد وتلعفآو تلعفبادىف 01 /|

 غدو

 قطا ع عجو ق ةريشم كحاضلار ءالاننا ن ءنانردخالا( قلطوىلطو قط هجووام_هتشس

 قوي نيددلاٌةَعلَطء أس هاو رعشلا ىالا قلاوُط هحو أ لاءالوىا رعالا نبأ لاك تاقاط

 2ك س ىو 6 - و 3 0 2 ص 0 3س

 ىاقماطو قلطوهف ةقالط مضلانلحرلا اطدقو 0 الا واك

 هلو )

 ' لطخالا لاق َقَلَطْنا دقو قلطكَو ايم هجوو هلآ ةمدجوا ممم

 وع . هم مسعد 2 ةن 6# موضع

 روس ريغ هجو قاشلطنمو 01 ةبيحرارادوالهسار ةكورب

59 

 دشن اورفسأا ذا هجولا قلطسم هتيقا لاقي و 0

 ىم و هاذ و دك هم ء ا

 حولا قدوه لا 3 هنن ىضوابعموتوعرب

 1 -م

 ثندلاهئموه>ولا طاسمم رشم سمى ًاوملطت أ او نإ ؟ماك شأن االسم ثيدحلا فو

 8 .٠ 1. 3 و 0 829- < ةمج ا 6 5
 رشد وذ «-_>-ولا قملط ل حر ديزولأ ههجو فكل ذا دفدرسئشلا قلطتوقلط + جوها قلن نأ

 2ث - 2-

. 
 ص



 41/ (قلط) . . : ٌفاقلافرح ه« ءاظلا لصف

 2 ء 7 ىلا دع ب هو و 1
 ةمرلاوذل اف لوءفم »عل يعفقاطي ررسالا

 مسو2 و يده ع ه2 2 جس !
 نطو مات فورعم اسوا 23 ترف أى اقالارو نع مستو

 تَقلُطد ةف ا ملعسمشلا تعلطاذا ىحامالا عب غلا اهنع ىلتخا اذا قلطةورتست ى أذ م مات
 1 م -ث 31 د

 ةكبنمتتاموبمهن+ ل خيذلا هءاقلطأ أهعمو حرج نينح ثذ لد قو هتلخ ىأ مسالا تقلطأو

 20 لا دعا قو هليس قط اذار سلا وهو قيلط مهدحأو مقري :هملطأ و

 ءاقلشلاَو ءاّمّدعلا ٠ ند نس ًاوهثدح مالا ذي قسما فيقتنماقتملاو شا

 ةقانو هريس غن منوكينااماو اذ هن منوكينا اما بلع ءاكتاهرك مالسالا ىف اولد نيذلا 1

 تاواا نتمنا تب اندنيع منا تح ايضا د ىلإ فلست قاض حب ماطخالبٌقلاط 1

 كلذ نماضأق لاط متن "و قلاطتكوشت ى هوتدغ *« برؤذو ألاف حزسملا ىف كتنالو

 لبالا نمل وبا هزم راموناهثيل كم ىلا ىهلمقو اهتمل كارلا نصرا ىهلبقو

 لح ةقانلاَو اا وهسفنلة قان ىارلا قلطتسا لاسر ءاملا ىلع انيلتحال هسفنل ىارلا اهكرتد ىلا
0 

 2 راني مهارالاطيأ فر ناد ةنأوو قلاوطوأس لا راطنلو لاقاهأاةءاهنع

 هم لي

 اًةيم راق رافي نوم رو 2[ 5

 ةعشملا دج: اواهرا 5 رد ىتلاقونلا نه يالا
 هو ده 5 و س

 قلاطو صني لامشلا فوست 7-3 4 ًرادب ىزعملا ىلعاوهقأ

 انهكريسم امادالف اهرا رصناهك راد ىلا ٌقلاطاا راهصطصياهك رمى اهلك ىلا ا ْ

 نا ناين .رعش لاق و اهلاقع ل ىأت فكك ةقانلا تم آد ةوقالطمالاو قلاطملا عس 2 او

 قالطاللهارض عد !تاه#_ وأ 1 ضد هاس هلوقنع ىلارعالا

 اهلّمقِب ىأ اهانفأدم_لا ىعاهلاسرا اهأناهمالط او لاك لاسرالاو لدن نمعتوك اذهل

 هم لاو لاق اهل انا /اقا والت تقهر 0 ايف دا

 مه مو

 نامويءاملاولب لا نب ناك اذا تام لاتوءاملالا اند للا قلص "هليلو

 ءامملا ىلا اههوجو :لكن 1قّلطلا يللا قوقلطل | ىناثلاو برقا وه'املابفتاظنم ولوأف

 00 ِع ًّ 0
 يح ءاملا ىلا لالا تقلط اديدف !نعد دعوا ى.#بالوم ديس نبا لاف ثدخلا,نامزلا نعربع

 (ريتع ىلا برعلاناسأ - 15)

 1 106086 فد اهلا دش

 قيلاطملا عيجلاو هلوق

 سوماقلا راع قالطالاو

 الب قلاطةقانو) ه--رمشو
 ءاملاىلا ةهحوتمو اماطخ
 قالطا عجلاو (قالطملاك

 باعصأو ب>اصكقملاطمو

 ىهوأ)ب ارو بي راحنو
 مث "هل بكواموي كرات ىلا

 يرخص هدسك ها (باحت
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 7 قالطمنّسحلا نا مالسسلا هيلع لع ثيدح هنمو قيلطم قى الطملاقي ند دوح”الاوءاسنلا

 دشن أو ىارعالا نبا نءاهكرتذاللا قطو هوحوت
 موو هساماو 7*9 - 7

 ا + سأرلا تش ىَرصب لطم و ةَطْعو لرفدعي د عجا 7

 2 ا

 تقلطو امن انونمضرالاورعأ 'لاهذ كن رما تفس لاقخ ناكل ىل.ةعلالاقو لأق

 رج يفد وميتكرتموقلا تقلطو اهتةرامد الملا

 9 مص ست

 الايعلا عربا ةلعاناذا » يعدم نو رفقراطَع

 ده سناةتعلاولاب رابقاللاديز رو نامعْس دخ ىو ةأ رملا لح رلا كرت اكمهك رى

 جوز َقلعَم قالطلا نأ دارأ لدق 000 ًارملا وقلت لحرلاف الو وهبة ءممذه وءالو م ىلعتم

 ةرطانالوقد نموه فال ءاهقفلا نييهمق رئثلاملاقتارما,ةدلا كلذك وهقر وهن رحىف

 3 ةّران أ لوقد نم مهم ونيت ازا تدك ةم"الا نيدو ثالالا نئالدنعلا تدق تناكا ذا

 ١17 حورلاناك انا لوقينممهنمو ثالث ملك ر خلا تدقشمألا نيمتالو ني تتئانذيعلا ثق
 0ر1 !ةرط تناك نا ةارملات اف ٌءَدعلاامأو نيدنئا. نيا مناف نيد_.عاناكوأ س كءلاو ا ةرحىش

 نافد_.عوأ تنكر تك ضْبحتالثوأ راهطا نال قالطااوا رشعوربش أه هدرا ةأفولل

 رعاثد د> فو نو تناكدبع تحت نيتضحوأ 2 رس وأاسجونب رهش تدتعاةمأ تناك

 ىهلدقو كرما ىف تةلط ىلا لبالان م ٌقلاطلا قلاطة لش تناهتجو ا لاكت ىذلا لرلاو

 | نفع ونت الاو حال اةدشع لح اههدح [نيتعلءاسنلا قالطو ةملخلاكلذكو اهيلعدتقال ىلا
 اَهقَلَطو اهلامع نم ةقانل | قاطأوا رح اص ىًأَقلَط عادا ناسنالل لاقي ولاسرألا الاو ةلذقلا

 ا قلكو قارس ريالات اهيلعلاقعال 001000 را ١ نه نءاطف

 تةلطف لاقعلا نم ةقانلا تةلطأودم اود_ةمريغىأماللاو ءاطلا مضن قلط ةقان 00 ريعن رهو ملا

 ىتاا لاقي وءاملاىلا قلطتت ىلا قلاطل ارصاونألاقو ىرملافؤتقاطدقىلا لالا نم قلاطلاو

 قال د ؟ئاو قلا اول رع علا تالّقعمودشنأو رثكأ قاطواضيقلاطو قلل ى هوابلعدتكال

 نومسلا قدوس ح هاه وار ا قااطة نول الا نع سحتال قلاط ىهذ لاقعلا نع

 : هب ويمسك ل ووفههلطا ولك الود. رغب ىأ الط

 ريك فأن اودوادوأ « هيلعْنم)هللاقيلط
 5 ع رح هو 7 إ مآ 5 5-5

 قيلطلاو لس ىو هراسا هنعقلط ىذلاريسالا قلطلاو هاتعلاءارسسالا ءاقاعلاو عاف عدإاو



 تكس

 ظ قط قد (قفغ) فورم لاكم موسطلاو صلاخق رعب سداو مواعم را آلا 6#ضسا ص

 نمام ماع ناصعة فطو لب زيدا فو 1 اةَفْط قطب اذك لعش قفطو م .ل

 || ثيللاردملاب ا و 1 راقملالاعف أن موهوب ومما مهيلا قلب قفط: ثيدحلا فو ةنطاقرو

 ظ قفطي مناايىةطددمسنبا قفط سدر ةغلَو لاك تابو ل عمم زهر دك ل عش قلع نعتقد ]

 أ بح اضن م نولدبال ب ركوداكو لوقا وقف مثيِهلاوأ ش ةخالاو حاجزلا نع ةسغلاوُمُط

 || نان كلذ لو ةيديزداك كلوقك اقر ممل لعلنا و عفت ريف نوب فصول نعل ظ

 أأ دار قانألاو قوُسلاناصْسٌَقفطف ىلاعت هلوقهسنمو اذ لوقيداك تلق مسالا تدك

 || هرهتنا هقَفْطأو رخان أدار منال قفط نوإ اوةيبارعالاد_عسو أ لاق اهم مس 1

 ظ وصوم (قةط) هنّناعف الن ال#ثب هللا نَةْعْط ناو هنهتتا هر غطأ اذا اتا .1

 || ةةَطّقطلاورفاط اور توصةءاكحقطدذ سنا نطقطلاقمف معوض ناورخ 0--

 || اولانامروة للا ضرالا ىلع لسنا ئا وتود ةقطقطلا يلار ءالا نا ةقَدْقَدلا لدم هلع

 راما كنا او ىرذبا توص اك ينك

 ةماو لضم 5 سو تدع

 قطقطم-قطقطم» اقفل انو 0

 ىواساللاةي رهنلا ةيتاح نم برواذا عدْقضاا ت و وطومباك الا ف ردا اذهرأل ىرهوللا

 | ديو ةدالولا عّحو قتلا هدم دنيا ةدالوا دنع ضال قاموا (( قلطإلا 1

 ظ عحبو قطا ةدحاو لكمال لاه دى هلأ سف هقناع ىلع ولمةمتأب جالب تار با |

 || مالا مضيت قاطو هلعاف مي: لام ىلعا تأ قات ةأرملا تقاطدةو ةدحاولا هَرملا ةَعْلطلاوةدالولا

 | لوةيمهكو تَقلطو ةاَطلا نهو زئاج ماللا تب تلو قالطلا نم تّدْلَط ينارعالا نبا
 ظ ةقلاطدارأ لامثيل ناث# هقلاطكنافىنانراجانأ « ىذعالا لوقامأوءاهريغب قلاط أ سما

 ظ ٌنالطَو لثلا لعتعنلا بق تكفا ابا ال لعفلا ىلع ةةلاطلاف نال و ادغ

 | لون لاو لارا رتعظفلا هلو ىكاتوو هن نم قلنا ها واهجو زنءاهتنوش ةأرملا

 قاطو دام نفاتلازر و كلاذك ا هقلاط كتاف ىنانتراجأ ا
2 

 د و. -ء 5 س89 ٍ مس مو 2

 || اهال_ط تلعت نءرتك ًامذلاو تةلطواف ال_-طقلطت مقلانىهتةلطو هنأ سه لدجرلاقاطو

 قماطو ق لطموق اللطف ل درو مضلانت ةكطلاشبال ثفخألا لاك او اهقاطو اهلعاهقاطأ او

 - ني زج 2 1 507 8 5 -و 3 و

 ْ قالطريش' ىأقيلط لدركنا نسا ثد دح فو *اسنال ى .لطتلارشك ةزمهلاثهىلع ةقلطو

 را اإل 1و 2 عن دوسكلا هيجس لوو نك وفا . در



 بيرتوألاو 9 الأ # د ا جك ثم 8 كل هزوأدشنأ ْ

 لات هناكءل_ءائيسعملا فامنال ماسرجللا ع اا لاق

لاو قير لئلا قرطمتك ا الو قرطمودسعلا
 ا 0 جلاب ركبت ةيزاج له قريطأ

 اناس كرار .ًاوهو للا نم برض قرأ ةرع لاهو ةفيشجو أ اكح ةرمسلاو

 لاو نيقريطال اونيقير رطل اءارعشل أ صعن

 نا رير اناني ما + نزلا

65+ 1 

 أ عضوم رو * 0 0 #2 0 ا

 200 هيو غمد و وم

و مم راشا# مالمانلاالااهمانختابلا أن ا
 لا لانك مايخلة ف _صدلعح عفر نم

هضعيلاق م هبوبدسهاغندقءانت : دوصقمالعفأو عضوملا ىلع ماقام رغاهماش ظ
 )| قاترط أنا م

 ح . الالوق: لدّةساودودمملا اريصقمثليذهةغلب ق ىد رط عجب“ ءأد نرطأو|صأت ببلا اذه ا

 42 ه وه 25همص

 ٍ دليلا دي عنف ا رطأ هديحاصل مهدج أ لاقذ انوضا همسف عضو موهو اقر را رقما ظ

 29ه

يحو أ هاور قآررتلا ف ةغاقأل رطلاو نيو نيعوحن وم ْ
 لاق هنريشءوهدْك لجرلا هَقراطو ة

 «وسآ صاد - 2 :

 بوردلا فاك ىتراطو 2 املا قةراطباهذ وكس رجاناا

 طشوهااو ناقار لا كفره ماهل طبي لمرات لا ىو ةقورطمة حار ضنلا ظ

 نير رحل قارطلا عض وم ىقىذلا مسيل .اواقرطاهقرطت اهائقرطدسق ةودذاجوهامن اكرام ضأ

 ومر 100 ١ ردنا ( قط ) اعلا عيطلاقي نار لا متيوهف عدلان ْ

كسص 3 قأسسو قو ٌر مطل دقو شاملا إ
 : لع هللا نم ولام قيوطلا (قسط) ءر

 0 ١ 0 م ري ل ا
 نمنلخر ف .دح ننام ءىلارع بتكو برعم ئسراذ ضرالا ىلءر رقما جالسا ن مترا

 ظ 5 : 57 7 : ا كل لا مءووللو عا[
 امهضراآنم قسطلاد>ةواممسور نع هيزذلا عورااإسأ ةمذلا لدأ ا

 ” ة ةسطلا ب دقلا قو

 ارا

 ب

 3 أورو لاك ىهمسالا لاكن ابقي يتمالعلا نأ ىلا للعمل ادهبهذو ايار |ثمعت 1 ظ

 ْ وفك مهنا كاذو تكسا ىأ قرطأ ودب ىعم نأ ى تلا كييتالا ظل عفر رطأءالعلا نبا ظ

 ١ هاو رمأمأو « مايخلا ٌتالااكرْط أ ىلع # بب وذو لقب هيفو ناكملاهب ىهست ب يذهتلا فو 0

 ا ناكاذا ل يع هيلعرسكب اهاالعت ؟نالثت !نمدقد رام عجيب قرطأو ضساملعفاذب هالعفاكرطأ ْ

2 



 50 8 ويل نيل افا #1 و

 1 ١
 ل ع ا و ا

 (قرط) 20 فاقلافرح « ءاطلاللدف

 د 2 دو م : َه 2 /

 قرطلاو قئرلا الا براسشلل سلو را نزلا نبا ثد ى->- فو ىلا فلله عّت_بامرثك ًاومعشلا ْ

 1 ع -. . و : ور لا 0 رك
 رح ن سو |لاق ه>ورخ ىلهسل مواهنطبقاهداو بشن ةقانلاوةأرملا تقرطو

 ه ساق ص

 ا ساه تق ةرطا6ك 5 ةقاكس م ةخرصاهل
 ا م

 ع تو ةرط لاقتبف بشل هةصتداإولا 0 مخاذا م لماس وأ لات ةرط ثبللا

 ونأهلاق قد راتيرم ال ةاطقلا قير قال حو روا ا

 ةهحاذلا قدي 1 2 رك دق دوق تئاوئاطتلا غل لصف رعت اجومتهلا

 ,ركذاذ كصوىددعلا قرمملا لاق ايضا . وتناسق رلعم ى هوةاطقلا تقرطو هددسس نبا

 ارسفلا نع كحك فلا قرم لاهيا ودو ىربنب لاق ىازلارمس كب قل .دفىف ىرهوخلا
 _-- 38 رع

 راق اف هعدأ و

 قرطملاةاطقلا صوم اف. 03 اهزرع بنج ىلا لبر تدك دقو

- - 
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 مهد تاق رطل قف ةراطوةاطقلا ريغقكلذلاقالودسع را ءالعلا نب و رعوت أ مدشنأ

 وأ الك نع امسح اي رظتل بالا قرطو بصدحاىأ هرعت قرط ى مي رضوكاذدعيدن رقأ

 تقرط ديول امام فرعأالرعشلاديز ونأهلاكراعت_.ي تالا كلذزربغف لاقيالو هرسغ
 قيرطلا تافرطو قيرطلا نمد تقرظو هدرطاذا ءافلاءتفرط فارعالا نيالا دقو فاسقلان |

 : : ىنعالا اه لْذَقلا نمي رضى رطلاو ةقرطا نم كرت لك اهم س

 ملتاطلس لع رم قدك رطلا ا 0 و

 قئمالا اق ةقيزطست اوةماملاة فلي للا سدو كئاملرش اير
 يال لِيايأهيلع * ”ةلوصأ اور زابجو قير 5 ظ

 ثمللا دوعلاتاوصأنمبّرضقرطلاو هلي وطءاسلمةقدرطهلذو ديلا لاني ىذلاوهليقو ظ

 هد:عواكرطاذكواذك ةيراملا:ذهُبرضت لوقت ةدد> ىلع قرط هوو دولا نمتيوصلت |

 هللا قرَطلاو مالكا نماب ور ىعيهارأورسغي لو عاركنعقرطءدحاو مالكلا نم قورط |
 دشنأ وتخيل ظ

 لوألا قا توُهنفَرَط 3 ايام ادب امل هناك ظ
 بصناذا د مبصلا ل>رلا قرطأو فلا قرطلا ل !قو نم ل نت شح اهيدانمب ةلابحقرطلاو ظ

 ىلل-.قكلذ نمو ئلاوهو قرططأ |نمذخأ ةطروىهمقلما ه:لكاذا نال ن الف قرط .اوةلامح هل ْ

 ويزلا نبا ثي دح ىفو هلوق

 ثيدح فو ةباهنلا ةرامعزللا

 قرضطلاب“ بضولا ىلا

 قرطلا مهتلا نم ىلا بأ
 لدالا هد_ضاخ ىذلا ءاسملا

 هغمو ترهدوهفتلابو

 سل و 8 واعم تن كيوح

 قرطلاو ها لا براشلل

 نوكسف خفب ىغملاا ذم

 عيدك هأ

 هما اما حامعلا ىفاهلهلوق

 صم



 كيو و ترو ني ران تي ا ان ا ا ا ا ال

 (قرط) د1 قائلامقرع ء ءاطلالسن 4

 ةلاجو لأ راظقموقو قرذلا قئارطلاو العلا ةوهع نم قام راق ئاراملاوقنارط مهتاوقرطو

 قارطم عجب قير نزور الان ءر غو د بع لوقاذهل -اَراو هو قراطم مهد - حاو

 3 ارطالب الا تقرطا وعبا ىلا قراطتو عضوا قرطلاوةقير لاو ولولا رطل او

 ةيوزلاك دحاو فخ ىلع تءاجو ايضا عسل ف ةراطت و

 ةتدسلا لا عطاسلا يش هو د انت تَرطاواعمتءاج ١

 تءاجلاةء وها رك ا رثو» ةقرفتم تبهذ دو ةعم د تءاج لوقي عفن ::رملارابغلا قعد

 هلثمى أ اذهقارطماذهلاقبو قارطمد>اولاو ضءن رثافاوشعبءاجاذااذهاي قي راطملبالا

 : ىلا د شنو ءريطتو ول ىأ لق .قو هش

 5 ارطم ساننلا فدل رداغبلو 5 امزح ءادسّ او اةاعبلا تاف

 ةعنصىأدحا لج .رةقوط ل سلا هذهلاقد 0 اضعب ممضعي عش 1 معلا قراطتوود راظم عجباو

 ةاسحاو قرط ىلءتءابسو ةقرطا متدحاواضعبامضعب عستا ذا لبالاران"[قرطااودحاو لحجر

 وبأىورو اضعباهضعب عسي تءاجاذا قي راطمىبالاتءاجلاقيو داو رت أى عي كلذك

 ىهىمدالالاق اها ىلع ىأامقرطو لالة رع لع ترش بالك ضع نعت ارت

 قرطلاوهضديلتف نيمدلا هبفعق :راذا لع ىلع ضو قرطاو قدررلاو فصلا ةقرجلاو ةقرطلا

 ران" و فقكلا تاذ دئاصلاُةلابحو قدرا ريقسلاو ةتقرملالاثم يهوةسقرل عجبا هللا

 راع دخاو تح لع و لعلبالا تءاج لاب ةقرط ضع ؛رئا اهضعيلو هال

 قرطلاو العا الثالاتقرطاو « جالا لافر طملاناهبا ديل ضرالا تقرطاودحا و

 لكارلطلاو اهعب راسأس وقلا قطو قر راع ران 0 رول ةاماراث ا 0 لا و

 امضعيدق :راطمةراحاضن أ ف ةرطلا وعبر راسالاق :رطلاو ف ةرعو فر + كمت رطاسدحاوابيف ىلا

 قارط أ هسعجومصَتلا قرطا اوكي أدى أك _ةقرط كلذ لازاملاق.وةداعلاةقرطلاو ضعها ىلع

 ظ ىف رازملا لاق

 ليْملا تكن ةاوقرطلا عيذأ 5 ىحقارطألابن اق

 ةجل أكو هنعنوكنامرثك الاعب نكن مْ قرملا لصأو ةقعارسك اي قرطءبامو

 نمهسل اق :رطلا ةئشح و لاك و مدّشو نعى ىف ةرطدنام ربعي اذهلاّش وة وقد رطىوف "ول .طةاسسم

 ل تزيل ركل اقوطلا باي كرط وانس :رأالثدلا فز ضرعاذ_ةلغوهت ٠ ا .٠ ل. 3 ع 3



 4 (قرط) فاقلافرج #« ءاطأا لصف

 ا 5220 و هد ه ىو سام رثوو ع 3 © ع

 بكى ه لكم مب بكر أ وز غن او #4 ىتر طوى غل مسلا ف اواهستن اف

 ىدهلا َةَقد رآه ىلعاوماقتس اود أقبل لوما او ىلا وقو داع تقر 1

 ناكناو لديمالدوعلا اولا 0 ا رمنرفي طك رطل لبا

 ىارالاف ب 206 0

 ر)ررهموءو 2-8 هام يدع

 هاا شاسع وأبي رملاو 3 هقئار درهدملابعاب

 انلأءاملا تلقت ىعادارأأمعا ا و انو تمانع وسشييشلا [ذك

 ريسفتلا ىفءاج ثمل هكتشيرطبامهذي و ىلا ءتهلوقو .فسول ىلع يس اي ىلاعت هلو تكت وصلا

 اذهل ضافلا لجرال لوقت برعلاو فارششالا مك ءام انعم ىفارشالا لاجرلاةقي رطلا ثا
 110 4 2 0 وَ 0 را مرا و -
 ىتلادهيزبراناعاو مهمرتةلي رك الزعو عراد مهاثامأ موقلا بتي رطوهموقة قرر رط

 اه

 لاوو فا را لأجرلااضبأ ةهموق اي رطو هسنقي رطاوكم طاسدو ودق هموقه)-« نا جس

 ىلاعت لاق اك للا مكسب ط لك امهذَ وىافذملا ىلءاذهنا لعأما اوىدذءحاجزلا

 مكتفي رطب شفخالا لاو نبع ادتقلايانارقولا) هلا هن راما ارش
2 

 او وخفت أدوار ا ١ رغلا لاو هيلع ع :اامووكشر دومكشنسي ى أملا

 ملا 0 ىلا هطوطخ ضل قئارطو ءيذلا ىف املا ؛ رطلاو لجرلا ةقيرطةشي رطلاو

 نئم ىلع دتءىذلا طخلا لاقدو رهظلا ىلعأ ا! ىلع ىلاةشد راو هنمدتماام ملا لمرة رطو

 0-5 رطلادده مصأق شحوراج فود لاق هدم امير طوةتيركراحلا

 م
2 

 نمكاذدكوة#ت ياتو وفإ عي طعن لا يتوب ظفر ازا هدودخأ لكشملل

 تفصواذاو ىف. لاا نع طب وثو دحاو نعم ارو نار بوث ىاسلا ناولالا

 موز

 اهفتدأ ار سددت :ل ضخ ةمَط رتعطقا دا ةيسصقلا ل ذكو قئارطتا ةقانقل قل اوذلانتانلا

 رولاتتلا قفا اوناش نإل قربنا مامو سلاف تدسخا نيح تره صادق قد رك

 نانا راحوا نقلا نول ىلع

 موج 1

 دوأ ىلع تا داقنار رطابمف #1 ْتدانقلا امكن نيب وح

 25م 1

 ةعر أ اهلوطو لقأوأ عاددلام ا ءردشوأ فو < نم للة قئار اطاهعجو هعيرطاو

 مسك !ا ىلا رمشكم !!نم قاقشلا للمال 5 39 مو تيبلا مظع ءردق ىلع ع رذاناسثوأعرذأ

 .ىد ةاًرطلا قرع العا دْسلا ف اان نوكمماملأ قل ارطلانبو اه ودمعلا سور نوكنابيفو



 لحو زءهلوقو بك رتف ضعي ىبع هضعن عضون ل ىأ هم ولاوى كعافقر 1 ه« لو اوقو | ( 6 20 ال0 ا طل 1ع م ول ىأ ةرللاو ىذا كالغاو لطب هلو لوقو || مدسقتالا قيطت لو هوك

 ١: 7 5 طاسةدام هدانا

 : , نو حاطبلا مطل سمنبا تنأ
 - 5 : 2 7-2410 . م : 4 1

 ىيعععم حمأ

 كلذب ت.همامناو عبسلا تاومسلا دارثأ جاجزلا لاق قئارط عبس مكقوف انقلش د -ةاو
 دادسشسلا

 نئقرطو ةقرطو نقرطو ااهرطةأرملاتدضد> او ٌهَقب رطءامم لكعسسلا تاووسلا ىءاقنارط

 نع لامووالا ىلا قرطأو نيد سه وأةيم أدق رطو أ ةقرطرابملا ىفهيشآ انأو نيد و أه عل

 الك #لشعلا ىنذ رطااو مظعالا قير طاا لون ثنؤتورك دن ل. كلا رطلاو ىلار ءالا نما

 ىشعالال اف قطوف رأعأ عيجباو ليبسسلا

 - مي ل 5 و مص -8 8ومصص 5 .

 : اًهيلَصوُأ هقر رطأ تم 2 قى رق هنت ماحامإف

 ا دو رطلاّنالثدنأتلا لعوب 9 طعم ىهةقرطأب مدا نال دمك ن اظمشلا نا ةراسشم دحىفو ||| ىلع قيرطعسج ىش هلوق
 د1 يفق 300000 ل 0 ل_هدالانودادك ثدنأتلا

 1 5 5و ءأو نناعكق طأثدنأتلا ىلءو ةفغرأو فءغر 49 طاريك دتلا 2 1و 1 عد

 3 رك دلل لعمار شيابللاو
 انتهي رطلا ليقوقدرطلا لدى أمالكلا ةع-سىلءوذاغاهب ويتسلاف قد رطلاههؤطي نال || ما لمأت دعنا ملعياك

 و ه عاى فهو 20 0 . . 59 -
 قطو ءاورط أو ةقرطأ عجب او لوالا لوةلا فود اكفد_> مالكلا ف سلا د_هىلعف هلباسلا ىبنعم

27 0 1 8 
 رءاشل ىربنبادشت اوعجلا عم تاقرطو

 و وو وو و وهو ماو وا كايد .
 لاذ 1 انلاو #3 لامع متو قرنا

 لاك بشل در 16 قار ع ءامعاو تو هلا. .هنأطِإَ قدرطلا لم

 همم <65 00 هسد

 [هانع درا بست 5 حصانو قلاولا بصع نرداغي تيمكلا
 0 رع دس دس

« 

 عبضلاتساؤرر م قرط [لافاشراج و اهيلءلجرلا لخداذا عسضاا ى . هتان

 ىدسالا ”لءس نب ىذملا ول 7لاك ةيدان لكفن خانة فانتت وقرتفت ىلا قررطلاتانب وائهه

 هناصربدهلاَن هم فاك أ ةلارس ا زهاهيف تلسرأ
 ع

 ةلانينأو اممف هوان #3 ا السئاَقم

 00 ا

 5 هنا تن 1 قرطاا اذا 5

 هللاع ةقيشحو أ لاك لكان منك لا نيبام قدر طلاو اع رطهيلا تبا سصالا ىلا قر 0

 هش رط ىلع نالذلازاملاق» 26 ةريسلا قي رطلاو ناوُتارْلاةيسرافلا

 ا 98 ا ا 2 :
 ةنئس>ةقد رط ىلءوهل ان لاخلا ةقيرطااو دشن رطلا ن>نالؤو ةدحاو اح ىلع ىأةدحاو

 5 5 5 - د هذ 2 د 0-7

 . رعممد.ثن ادسلل اوقامأوَةْمَسَدَس رطو ١

 ه0 2 7 212 تا ا ت7317777152:176 37:5 27 70161915297517 2527777777 17ج جب موج جمجوم دج ب مح سبب جا بيج بو جب دسوعيجس»

 ناف



 لل للقب 10 سساسماص 3 فود نا ب
 ها هل و هو أ 2 ساو م

 را ىلا بلك ق رطب #2 اهرا مانت ءاوأةيرْوَص

35 

 ةدَعدشيوةيها ديف لولا قرط مال كلذ لاقي ةوأدْنعَل كني ا م
- 

 010 كيل 1 لاقي رمل صعباً _داقتاو منيل ف ىأءانعم لبقو قمري غشير

3 218 

 روك ذموهو ة.هيدللاو ركملاوهل قو ىهاؤدلا هدو ةرااا 52
 ناب لك قراطو هقي مقاييس دنا لاقي قمسألا للا" ا

 دلو ىرخالا قوفادتحدس | كح نيا ةزاطو رخ "الاول عام مدحت داني واو نيلعت

 حلا اوقا زل وهواترر فن لذ لءالعن قط ذا هسلعنلجرلا ٌقراط ىمضالا اذ ارطلعنلا

 رءاشلال افق ارطلا هناهي رضنىذاا
 # هر همض و 2

 ءاردعلا اهمىولت تاطقاس 03 ٌّىا ارطن وملح ا ب

 ةمرلاود لاف قارط ةفيصخ لكو ةفوصخى أ أةقراطم ل عنو لبالا لاعأ نع

 بوح ةانوسا ل « هقراطناك مال شاغأ
 ما مد-

 1 رؤوس يرو 2 7 0 هو 1 2

 ضع ىلعد كهل عض وام لك وا قراط 0 رط ا عةرطن ع5 رطدبتر ا

 و53 7 ه - 0

 نيف> تسلفرعشم لاس نصعتواضعر مصعب بكر د نطنلا قار 1 قر أو َفروُطد

 ا
 صدصو 5 همم

 سأرلا ةضب قار ارطواهقراطو لعل قرط لا دنخ الا قوفادحاو نيم نيةراطُم

 : نكرر رطاعد او تكور تتلا اذااه5 0 ًاتيرقلاقا راو ضع قوفاهضعب تاق 1

, 

 لو ةقرط نالفىف ىنارسعالاّنبا تقكر تا انناهزاللا ا رطأعملباو ةبر فلا

 11 أل تل ضعب ىلع اشهر رطل ىلا ةثرطألا ناار * دقه ف ناك اذا عياض 3

 1 را ناجل ببذل قرأت سر و تسلا ىأب علا 7 دلما, تقرأ لابتي يوتا

 ةقرسلا نأ مهعوج ون عد ا لا زو رك 0-2 نيدلح ندب نوكنام

 قراط مو اهطالغ + هؤجولا ضار ءممنادارأئثق وفأ يك بقعلا تسلأى 1ع ارتلا ىأ

 *اك”العا رلادد كنب ا و رو ضن ىلع امذعببلا روقاطق :وفاكا طاش 'رغ_ضاذالعتلا

 ا لع قيط لك ذ هوك وأ اًدءاسوأةض- لعصف رادو وض مهي ديدح قاراعلاو روش ل اوالاو

 1 [زافصيةم رلاوذلاف اضسن يضع كر اذا نش و دزلاقارط هرب اطو قارط |
 2 هأس د ممل

 قرق راد هشيرفول أ ىدن 3# ٠و عقاد اوكا قارا 1

 انما را كمر لعمال رلا ىلعالا شد زلا نسلرئاطلا حانحت قرطأو

 2 ك5

 ( معلا برعلا نإ ب -159)



 7 هدا  وعاو ا كيفاش بسال سد ور“ دا بي اناا و زا يب ااا 7 1 .ايقذع 57044 4 9 5
 1 1 م ل 1

 (قرط) . ةفاقلا فون « ءاطلالسف م

 اور ةقانو قرط ريع لاقي سي الووسجه_يقسدلا ميدي ىف اةبلدي ربللذملا كعمل قرطلابى عب
 هور دل ىو 4 - دمع دس
 لحرو فعسضورسكلتو ءاعرتسا ىأهقيرطوق ارطو ةقرط لجرلا فو نيله يدب ف فرطلا ةندب

 ب ”| ها بطانة رج 1نءالاق ناس قورطم

 01 ومو

 0 يتم ميما وقل ف رش 5 اياثا قورظع لمقالو

 ا و م ا و رمل. ىممأل اع و اك تسل ةفرعش قوز زيطمقأض او

 قذناك اذارئاطلا لاقي دسع ولأ سك ١ 000 ةرط هش رفلاش وديد كلاهما هردسصمو

 اىاقرطمسف رئاطو هيسي دهيرطملا هب رسما اف 2 وق قس وفه ر

 0 3 ا 1101 . قرد 5

 هضعدناك !ذاقارط شدرو ضعدف ءوفاهمذع نوكت نآس د رلاىف قرطااو هد رىفنل

 ةاطق فصدلاف ضع:قوذ

 < وص هلو بو 048

 اا رسوما 0 د معن أفوص لاف ءاطقلا امأ

 5 0 2 اك س حا يم هدو 5 <

 اهيفاوخ بهص اند ايد « قرطاهشيرفهموطءاكس

 بارتلا بكراذدا ض رالا تقرطا لاقي وبقتلا أ لعتفا ىلع رب اطلا حان قرطاه:فلوقن

 8 تارطالا نوكي ود.بعول ةقاخ نيعلا ىنرتسملا قمل ونيعلاءا رسل ارطالاواضعبهسضعب

 هنعمل ىضر بالما نيرع درر دشنأو نوفملا انرتسالا

 قرطمنيعلا قر زأىثسوكب 3 كالو امو

 توكسلا ريم ؟قيرطو أ رطمو كرم جرو قرن متوكسلا لب وةماعتوكسلاُكاَ طالاو

 رطن ثيدحىفو ضرالا ىلارظت_هينيع خر ىأاضبأ اقرطأو ملكتي لف تكساذالجرلا قرأ

 ' 1 اة هيفوأك اني تك: ومردممل اورام للطعن قاوطالا لوتس قرط راسا

 7 نكااوكستنا دان زثددح ىو هنكسأوهلامأىأهسأرق :رطأف رختشيدحفوتكسكأ

 نر طقيفارك قرطأ لاقيهنالناوركلا دق رطلاو مكبأ وراتتساى أ مءارواوق ركل

 ةريخولأ معزو قرطأو طةنل>رلا ىأ اراذاهنالقير رطدمعا 1 ذااناو ركلا بيدهتلا ذو

 نكم تح ى مال كنا ١ كرو قرط |مهدسح ألوهقي اناا دمع موو ًارفدوداصاذا بما

 لثملافوهذخأيوا وثهملع قاس
 9و ا لى رمال © 0 مدو 5 ع

 ىرقلاىف ماعتلان ا « اركقرطا ارث قرطأ

 5 و 1 1 الإ 00



 1 يبا لا 77-_ هناا ىلا ةميقل ل حرك ديرب ا اما 0 ا ا يو او نشا دنا يطل فارس

 ىلا (قرط) ٠ .ىاقلا رح « .ءاطاا لصف

 وهو رلملا نم ٌقراعم ةسبنج بدلا لاق جد اووغرتالىأقارطالا نمقرشملاتوكيو لاف
 ّ راكع قاما رلالمقاذهنمو ىرهزالالاكقرطلا د هبقمعلا لاهو ىثملا ةعرش | 0

 3 قرطلاءام فاش أذاّدعلل 7 قدعلا دعب فاو نمانراوق ةيزرلوئامأو

 البل ىأاكو رطهل>5ق اين أر فاسملا ىهسيدلا ووتر! قطوكسايلاعل
 هتجاط امرا لد الانف الا ىمسوقدلاوهوق :رطلا ن*قو رتااؤما لبقو قراَط ليللابث كو

 هلع ىلع ثي ديف و قى ةراطو وفالمل م هءاساقإ و او رص مهر ل 8 رطوبابلا قدلا

 قراوطن مكي دوع شي دلو عراوأ شقور[ تار امىأ دراط قرانا مالسلا

 ريبزلانبالاقراصن اور صان لث مقار نأ ىعقراط عجيدقورنجقرطباةراطالا ل

 | اهقار اًرط | ضعب اه دواعو #* داقزلا نودي است

 ةاوفأ اوفأو ىل تي ط ءاّسشعلا م يلفت ةباعد دو

 بكوك هل لاقي ىذلا 7 اوهلدقف ةراطلاوءامسلاو ىلاعت هلوقو لهالاو براقالا نعول شب نك

 تلاقىدانالا ق راطنبحاب 00 تنبدنه ىهى 00 هسعتسدمهل اوقهنمو عجدلا

 قماول اال * قراطت انْ 2 برثلا عنيت

 قانا ف 1 *« قف ةراَملا لأ 2 # قراملا ىلع ى شك

 اقمار تا قرات و ريو 0 قناعات نا

 هناك سانلاف ف :راشلا ىفطاك نق تدار ارآل قو «ىضملا متلاكولعلا وفرشلاف انانأ تا ىأ

 ورك ذي نم تععمالو ميصلا بكوك هللا مع فرعأام (مركملانبالاق) هردقولعىفرمخلا
 نافءىذم بكوكةسعم عاطبالةرانوائيضم ىرب بكوك ميبصلا عم ملط ةرانآو عضوملاا ذهريغ

 قفئااذا ميبنصلا عم غلطب ىذلا بك وكسلا لشن ءامسضلا ىف هنا ىأ هظفاىفاز وهم هلاك ناك

 هعواطن الق راَط مك لكلدقو مدخلا قالا وهلَدقمةحالفالاو ماسلا لاهيا ؟عوأط

 اذار املحئرو نقاّتلا مكلالاقفءارفلاهرسفدقو قراطوهفاليل ىأام لكولدللا

 ىفعض ريعبلا فو رطلا ارغلا للي ءاساذاا ورطتالفانانأ وال_لهله أقرب د دس ىرمسب ثأك

 اًورَط قرطخ_ءلاو ةيكرلا ف فعضْوَرَطلاو قّراطلا ةنسءاق رطةقايو قرط ارمعب لاقي هيتيكر

 رش لوقو لب الاو سانلا فنوكيقرطأوهو
 ساتعو بو

 لاش اهيماك ' الا ناكل »* اهيديفدمعملا قرطأا ىرت

 1 0و و 1177



 .(قرط). . ..فاقلا فرخ « ءاطلالصف 1
 موج ذك 1ك لل 9

 ١و هو -2 -

 لبقو ليبلاءاملصالا ىف قرطلاو هقرطمسي ىذلا قو رط برضمف لذ يعي أ قرطب وني دب الا

 ىلا ىأاهقر :رطلا هن وسنم ةضيملاو سنع هللا ىذر ايتوصنجلا ءاملاهب يعير باوطلاوج

 ةقان لاقي هاثن لهنا ةَقورطوملب ىف برضي هاا 4 رطب ن أهتم بلطالق- 46 ارامل

 كيهيشي نأ تدرأاذاب زعل |لوقتوةأرملاكلذك مزيل رضينا تغلب لل ليفلاو قو 0

 ةأ سا لكوةحوز يف نمابنب ميتال ث يدا قوأ م1077 دو

 اراعدسم كلذ ىرأو هديسن الك اهللعف رغنماهل تعناهاذهَقو 5 لكو اهحوز َّئ و 0

 بارشلاف قيقستامو املا +لاكن بح ناسنالا فت ةرطلا كايمسلا اونأ ا راهعس ١6 ءابسلل

 دقو مالكأ مدلل مسيو ماظعلاد شي قرعلا فديو قوطلارثكدو 0 ةنلا سس نر

 ضنارفف اك رلا ثهد_>-ىو انا سرك ناسثآلاىفاعّضو قرطلا نوكي تازوح

 ااا فة ةمو# . د م ال
 لحفلا قرطبة ق>ةقان اهيف عملا ل غلا ةقورطةشح اههففاذكل بالا تغلب اذاف لبالاتاق دصأ

 0 ِء نا م 100 00
 لاعبو لفل هيوك ص ى]هلوع_ةم ىععةلوعق ىهو اهتسىفاهاثمولعدو اهبرمضنىا اهاثم

 وسم 9س هو © يمض جا 9-

 حيوزتملللاقيو هتقورط ىعلوشلا نماهراتخافلءفلاب تب راو بارضلا تغلب لا صواقال

 2 3 بأم واق 8 همه ع 2 0س و كو .

 | نورعش فة نبكس امكلرصصالىأ كءدعمتناَق ةرط اللاش و كدقو رطتد_ت2و فيك

 ةحاجدلانا هللاقرعناو مالك امه َىرَد ريصخ مه ناع هللا ىقرارع لالا

 هلوق هحولا مور ماقفام راد وسنمةبضملاو لقلي عَ”دامرلا قتلا

 ١ ١ قدملاو ردسملا طيور الا لاه د مم بارم رضلا قرطل ا لصأو اهل ىلا ىأ هقرطصلا ةيوسنم

 الباص ىارلا لاق قرطوذ

 < ييررووس كي هوو مس هس 1

 دايقب نهقرطو نوتلما 5 قرخورذنم لامع تاك

 ليلا قريلاواهار از سلا قر دهعلاةبرقف ارسم ةقانواستمىأالفنالخباهقرطوذ نايا

- 

 ةقانففدد : رعاشلا لاق قارطو قورطهعجو

 , اًوْلاَقا رطدعي تدم هه لو هك قار رطل ل

 اسحاق تادحأ ثم تاتو نكي رولا بعز ويع مقلت ل قار رطلا فلو رعوألاق

 دشن :أو قرط م لعبغلل لاقي ورعشل اف اهالي ىذلا ما وللاوب ارشلا قازطلاو

 قرط لئمااموَكلالزابلاو , انشاذاَبيلاودسِلا بح
 1 م7 00 ةةهاس ريس 2

 قرطاج .و لقلاك هيأ « أه 0 : لهو ميتلاقو



 1 (قرط)  فاقلافرخ « ءاطلالصق

 عسباصالاب طخ ٌقرَطلاو ف وصلا اهببرضي ىتلا دال اصع كلذكو اهب برضي ىأ مسقط نال

 لطاباذهروص: مو: لاق نكس فوضلانّنطقلا نهاكتلا طاخ نق رطلاو لاق ةناهكلا ىف

 ضرالا فل جرلا طن نق وطلاديز ون لاه دقو ىدخلابب هرضلاهنا قرأ ارمسفتقانرك ذدقو

 ةريطلاثد : دللا ىو هعطوم قرود موشو ناسا اعرسأ نابع اًلوقنو مل

 لمرلافف 8-3 وهل قوءاسنل اهلعفت ىذلا اصخلأ 2 رشا هرطلا تيحلا نم رق اوةفاسعلاو

 كلذكو ةقرطملا ةيبرضد م هبرضافر 27 اطر دوعلاد قوصااداكلا قَرَطو

 بيضقلاب رعشلاو فوصل ابرض ذوهارعكثق ةرط:ازونع اردنا ثددحلاىف و نيداّدحلاةكَرُطم

 ةيورلافامهوذو #0000 رضمةقرطملا راتقتلا

 ىيمو قرطافا رسل * شفرات ءلوأدقلذاَ

 1 وق ةرطا مهلو ةدمق ناتي رنا ق طلخ ىدللب 05 هزعلا لاعمأ نامل دهلا

 هيف شخئذلاعتجااملا قرطلاو فوضلابر هلا طاح ش1اواصغلا»فوصلا ترض قرتتلاو

 -ٍ ع صن وع ع7  خ دوه ,ه

 قرطو قو رظمع وهف ترعب وهف تلاناذاهاملالبالا تقّرطو قار ام عمل اوزدكفرعتو لو

 جو دهرا ( 282
 دن زننئىدعلاف ”رعسو لبالا همقل وست ىذلاءاسلاءاماضد ا!قورطألاو قرظلاو

 و نإ 7 م 0 < ص

 55 را ه4سذمق 0 ساق امونحومصلالا وعدو

 5و هس

 3 و 3 ارا 21 ف كيذلا نيك اقع ىلع هةمدق

 4 ةمو< موسم

 فقوددن ل كار د اماذاق اهم لق ص

 2# هوس 5و صوور

 قيفصتلاا تي زب رجب توق * انلاك 0 اهقوفامطو

 ٌقورطمالو ن نجاوجال # بانج عم
 تلابولبالا هيف تضاخىذااءاملا ره شذا أقرطا ءاملابع وضؤلا ف هاربا لوةهنمو

 اهرضو اهيلعاَعك ىذا و رطو اهرطاهقرطب ةقانلا ل_هغلا قرطو لسبفلا ءاماضي | قرطلاو ترعنو

 ىل :!قفبرضمل كلذ فرعأ ىأ كَ قر طلاق لبا ف ترضرذااهاطعأال_فهقرطأو

 نالفءاح لاق. هم رع 3 ذو .ءم ماعلا كلن ةرطاخ رعأ ل_زالل-> رلالوش ىمضالا

 بد ل :راعا ىأاهلفسقا رطااهةحن مو ثيدحلا فو قرط ام فرط

 0 ىطعاامرمت نبا هسه نط وو قمرا 1نكواسسقس 007 ٌكلإَذِإد 7

 ءءء ©« وص وس

 هأهرحأ ىو ًارهداك زج ثهَدْسةنام حقل لحفل ا لجرلا قرظي قرطا نمل ضفأ



 اوين 000007 4 5 , , ا ا لل ا و ا لل وفلل

 (قرط) ْ فاّقلا قرخ ءاطلا لصف ظ 4

 نعل ل ثمل ذه لاع همس نش قذاو اك ضاعلا نب ورعىلا هءلعتاناوضر ىلعنأك ىف وهقفاوف ظ

 ناد ةقمطو انّسن أهلدا رالي اهباغصت !ةَدحاوةلاسامهتعج نيزرهاوأ ننثا لكل فرم

 نت لقوهرعطتو هلك قفاواملل هل كلل ذل.قاه نمد او لكتال كل ذا مهل لمقف رم قعاوقفنا

 1 1! ندطلاو سردها ةضقامهلو ةنمتدتو زهيسنح رمق لها ةقطو نررعلا امد م ل حبر

 قانا قيطلاو ل ايلا, اتا ءاظلا تفي ىييطلاو يدل قطا ىل رعالا نبا . منسهج كلاردأ نم

 ىنارعالا ناهدشناهلوقو ريثكلا

 ماطنلا قط طبت ىدبأ « ٍماَعرابنهيديأتك

 قدنغعوهدس نال اق هريسفب لو ماطألا يطب لعثءا اورو هننوقذاحهوكرادمهامعملاقف هرمسق

 نمكلذكو نيحدسعي ىعيهارأ قيسطو ليلا ن مويطدعياناتأ اى موطاملابماطالا قزالهانعمنا

 رايد ملظلاو 1 اًكطاهفاشنلا تدعو رنا لوقورابتلا
 و هو ع

 : قايم ةقنتحو لاعرصتوأ سس :قابطلاو هنيعر دش لس قيظلاو ذهن : ههاز اهددسن الاف

 و 8<
 1 رضع ناو و الاوط قرو اع هإلا الارواحم تدني ةماقلاوحترحُم

 رش طدان 7 ةصأر وو رغاذا

 ب صمم مو

 قاطو دمت ىف ءأوأ #23 ةمذاوقاص- اوم اغاك
 ئآ و يلا

 | احد لاتخاجبا عمايل رف نمو هاتي هلا مفر يا

 "سدس اي لما امرا ودا زق تالا اعل او
 ىئ ًادملاءاك

 اهنا هماظع ىأ سأرلا قابط راش نورتي ىغتلاور عا ثد د_-قوه.ءلعمهاكاو ءمد

2 7 

 اطعتق منالفءاج وةنعفلاق طالتخالا اون درخلا مالا دارا راع تاصال كمت تناك كت س سلطت َ

 قمل لاكن سوهيلعمتل ىلس ىتلان ءىو 2 ةرط ) اًهيع يندر اًظامنم هتمءاخاذا

 ةناهكنلا نارتلا ىف 96 ونهَكَسلا نعب رضوشو ىمطابرضلا و ل او تلا نمتقايعلاو

 ديسللاك امر طير تانيكسملا قراوتفلاو ن ردها 3 1
 - 9 ” م“ د6 هم - زوم

 7 اصلا مريطلا تارحارالو #2 ىصخلاقرا اوطلا ىردتام ْكرْمعل
2< 

 9 وع

 5 ردعالا ناد هيف هلرطت .نأو ى كلاب قرطلا هنم باطدقر طحشاو

 9م اءو 5 و« سوع 7 5

 دادهاو غئاصلا ةقرطم تي وسمنمو برضا  قرطلا لصأو 03 لولا رطل اهي ةنبخ #

 هنال



 1 (قبط) ١ ٠ فاقلا فر »+ .ءاطلال صف

 اهناىأة محل ااهلصانأىوربو قي تالي ىهاودلل لاب وقهط تان ىدحا ةيهادلا لاو

0 
 اذالح راك اذ لوةن كسار ىلع: لرش بط تاني ىدحال لاه وقطلا لثمتراص يح ترادتسا

2 
 و موس يب ودو همم و

 فحالساهلك ة ةضيب نيعستواعست ضدنا منا برعلا معو هاغطس ق بط تذب لبا ةهركبامىأر

 ىدحلا,هاجسلاةي ىبعصالا ةمهادلا هو َقَيَطتايهنمتيقا لا ةيد 000 ةطضستوا

 نان لاو ورضتحلا ىئابلو ءارقسمت متاع ىلاعتلا اركذو تاسحلانماهلداوقمطتاشب

 لوقب اشنارجالا
 ءس ود خا -

 لا نشيل :مامالا قرش 03 قدعلا صد ةمهَواهَو رضذق 2 امرأ ٌتَقرطدق

 عايز لوفر ىفالا ىرتلا راك 1 واهيوشو ملقط تنبو قط مأ ةيعل ل ,قدربغ لاو

 قاطا تةتاهكسءءارو ود انال قط تانباهل ل يقام ليقو هعسلف نمىلعاسهةأسم مال قم تان

 ىذللع مقطوع ةلكرركب 5 ذبال ىذا ا وهلءقو قجحا* اك وطي و ةدلخلا طاف

 نبل مج لاق هر عصا هردص ةأرملاوأ دقو طا ىلءقيظبىذلا ليقثلا علا ءاقامطلا اود دراال

 فكم نحاه در دك ًاىلاصالق #4 5 راوطبوكلا ءاكاَمَط ردغم

 رخ لال ا ربا لاق ىنءجامهو|ن مع ىو ربو

 ارطعالوأل الح دهرا دج « شي واموصد عش ءاكاَبَط

 لاه ادهلءاد لكو اقام "نابع ىب 3 ت ااا 5 تقم وءاسنلاىدحانا عزز مأثيدح ىو

 مروهاقذلاو هلمقو اج هيلع قمل وهىلارعالانبالاقو مدقلا جلا ناقل و معد الا |

 هسقزيطي فرأت قيال و ءاتفشق .طنسقم الكلا نعرمعب ىذلا وهل قو ٌةاَّشَكم أ هيلعةفبطم

 مسكت وامجاماف قسا وطاولاه نيذلا امادن وسسلاف 38 اوطو 3! شط عهلباو برعم ىسراف

 قباطقاسكلا نعىنايعللا ىحوةاشلا فصتقراطلاو حالماولاه 6 مهمالكى نكي لناولاعاَ

 ىَمْقن َنةناتاس امه قب : ف داصرهل اوقو عدل ذ"ىآاىرداال وهدم نأ لاق قراط و

 قفا اول دقفا تم تفصتافو .طابتعق اوفاهل مارال نشتناكودانانم ا سشلادبعنبا

 را ب هنقملط ننس

 ََ د 6ع

 هقرط نّدَقفاواقمط 3 انااا سَ

 اذهىفىمكالا نءدسءوأ لافو ا هدسس الاف

 3 72222 3 م 2
 ءاطع هلاوم_عذنيشتفول ثم مواموق ناكو نّدوهف سنا ذافمدأن م لودمعملاءاعولا نتسلا لنعمل

« 



 ةانملسلا نيب حرت هلوق

 لصالاب وهاذكه رهرهلاو
 هريدقتاطق -سد]_هقلعأو

 ةافملسلانيبحب رت ةس ودو

 د_ةعاس رشا 0

 ءافحلم سبط تنب هلوق
 هععم هأ ررحو

 ريانا. / يدع تك + _ .. يكونو نيكل ثلا هياكل حيا

 (قبطإ) 2 فاقلا فرخ«  ءاطلا لصف هدد

 قارعأامنا ل عتيدح فو امهوذو ل+رلاو دلاك ناسنالاءاضعا ندوضعلا قالا قباطلا

 لك ًايامرادقمىا ةاشْن ما طلت ءاوثوازخ ترق تع داو هدي تام عطب قراد بلا

 رهرهلاوةاهدسلا نيب جرذك تاق را يااا وطالب مةقاظلاو ةمالكو تاب ةئم

 تالق #هنل تاضا اذاقسلا قط لاق هتسمق ل صقل بصي ى دل! ةومسلان ةقمطماو

 2 < »ع هدو

 ناصأاّذال ال ههلوقهنمو * قطبا ةبحوانامخسأم هدد «٠ انسمص رعاشلالافوضعلا

 عضوو مالكلا تا درو لصقل َقيطدق لاجرلا نم غيلملل لاقيديذ ولأ لصفملا قبطي هناةحلا
 تةلطامبلوخدمريغ ةأ سها نعةربر هادا لأسهنا سامعنبا تيد_تو ب َكملا عضا اوما

 دارا تقيط هلوقدسعو:أ لاف تعط سابعنبالاةفهريغاجو ز )مكنت هلال لاقفام الث

 اذهلوام لصة.فامهاقتلمى أن يمظعلا قَمط وهو لسصفملا ةباصاهلصاواّسفلا هح و ترصأ

 قط دق لبق لصافثلا ئطذع لف لجرلا اهلا ذاف قباطاهد او قر اوطةاشلا ءاضعال لق
 و ةهسعو م

 ةباصا ٌقيبطَملاو مظلا ىف ىضع نأ ميمدتلاو 35 قطبا خ زانايخا# مي 0 اًضادشناو

 لا طوا رلالاكلصنملا
 مهو 5<

 راج :دنالملا قت 0 هواعاملفقلا ضرع دبطو

 رفات قيطتلا طة دع 1 دنا راو كور طخدقل هم رلا ودلافو

 ذل لج لا نموزيدعزي عقواذا فيلا قطو ثبدحلا سبا اذا نالفّوضو

 00 ءالاو ل_هخلا ع نموا ذنمدل ساو هي ريدؤمالا يَ

 هندواعم ضرالار هع اوق عقم ةةريعبلا بنيت قاتلا ىممالا وُدَعَلا ف َه هسرشأ ”سرغلا قيسطتو

 50 رلالوق
 ومو سا 0 معني

 ريغالا 5-5 ا!قطأك #2 كيرلا

 رانا لك 357 اعز رْعَف ءاناذا و

 مدقت 7 اهل بيتية يلا نالكقيطلوققءاسامبئاعنلا ةف ص نمان هعال

 سس دم

 ةفداطملاو 01 ْش ةاهزرعف ىوتسااماذا تح 31-3 هلك لثمْوهو لاف دمع ل تقطاذاف ىرخالا

 لمكان م ٌسالاوهومدي شوف 0 أطملاو فسرلاوهود.قل ف ئذملا

 9 رس س)

 ىهاودلا بطلا تاو ددملا شمة ءاطكاو هيدي عضاوم هدلجير عضومي رو نيرملاة هبات

 لاقو



 لا نو لا و ا او سل هي ع بورا 2س 2
 1 0 . 0: 9 5 ١ تم نم 20 <

 م (قيظ) تفاقلا فرخ « ءاطلالضف

 اعْيَطَْك ملةندملا ل هأًارقولا-دءيالا>د#ايئيكرتل قو رسملاكو لاحد عنالاحامشلا

 نمهللاىلااو ريصت تح لاحد دالاس نك رتل جاجزلا لاو 3 شلارع_سغنتا 5-0

 ءاعسلا قاطأ و ءامطدي ا ىثك رادار نكرلارت نمو لاق ث هو ةتاماو"ايحا
1 2 

 ىشعالالوقد_هبعقومنععوقو مطولا نسيان ىععقبط ناقل اورسسفو ىلعونأ هلاق
0 7 

 ةْغانلالاقورباك دع ىأ »* باك نع كودارباكو د

 ا ان 7 -
 رباك د عبا راك حالا اال 72 #3 تثرو 0

 - 2ث صا ع

 نس اريخأو قطاهدح اولاوخ أى ث الثقاب أ 0 ىلا صاعلا يور ثيدسح ىفو

 لاشو مهلع يظن ىلاديادشلاو ى ا روب لافتتاقيطملا ىدخلا لاف مأب

 تنمكل ل لاك ةقيطللةديدشل ادنلا

 لفت اى ةنيكسلا لهأ او #* تاقبطملا را ٠

 ىومالا لاق وضع دعاه ضعي أ اذااقمطو قط فلات تدلو و قيلملا معقم نوكيولاق

 قد انابيلا طاطا دارو الخ لاا .اودقةضعبدعباهضعبيغلا تناواذا

 ل قو قبط عجب او ل_صخملا ةقيطلا وقابطاهعج زثنر هلا نيدام ىشىل. قو تناكث ح ةرَقَعلا

 سنو ىض

 رعاش دلالات ئراقتلا نيلي ينمي

 اماَكقيطن ا اى و * اعادخالف عاددلا سهذالأ

 ادحاواقط نيةفان 1 بالسن و ثيدحلا فو يطاق لو عجبأ بللاراكبلا ليو

 5 ةراقفا هك مهر راهو رايق وه ةدحاو قطو , دحأو رهظل ارامل ل ىععالا لاف ددع و لاق

 ناو ع كإم نئلهتنا اودي ىاعملاهربب لا نبا ثد دح قودوعسأ ىلع نورد_هي القؤدل_ت او

 ايعصاك صك ذم نكريل ىأ ارهطلا راقفدي ربهقاخت اًهَيَط ك نمْيكربل نافع ىف هلداسقنت :ليخ إبلا

 قتله ى وف لزم كةمنيكرلى آتنارملاول ناسا ق.طلابدا رالسق واهيف الك تكميالالاح و

 لاةذحاخللاش« د>ىفو لصافمّتأ د هطسدملا نكتلاذاةدحاوُةقبطنالفديلا وةوادعلا

 الف هيحاص بن اهد ضع قصات علا ىمبَط دينا لامقفريسمالا نهرا

 نوطقاله نسل تردق لل قف بأ هلام الغد نس ن نار ثردح ىقز اهكرض نأ عدلت

 ٠ .٠ ى دك -ه - 0

 سصدىدلل لبق كلذلو قامط ا 4ع :وقءطل_صغملك ص الا اوصعدب ريلاق اهب اط همس

 باعث لاك ق داوط هعج ف لءقو 5 قسطملاما لن لانا و د لاقو قدطملسصفملا

 (ريشع ىف برعلا ناسل - 1١



 ”ةنكندو 6م نوع دك ننفا
 اي و ل تيا ا ا لا رول

 (قيط) فاقلا فرح « ءاطلالسف 1

 ' اسارهلان طب ب الكل اًّقابط »* نيعرادلا,قباطت لمحو

 وطب قاطو ل اواذا اهحوزمأرملا تقباطو هنواعوهقفاواذا اًمالفنالف ٌراطلاق و

 58 شبل وبيذنتل اًنرام لمعلا ىلع باطواهدب رمل تدان أ ًايلاوةفانلاتشاطون رم

 كيا واولول أريصمق ضعب د رزاق راق كلذدر رشقدخ ًاولوللا رشقاذاؤلّولل

 وش هذ قلم لكل يقو هل مريصيفؤول اًوللارسشق قد ل يقلا وقبطلا وتقبطأْ ام ةعواطم

 لعجةالسلا فقبل و طس ةنالو بنحلابتق ندعم نناقط رم كلابدبتبط وني هوهف

 اوه ًااملوأىف نيإسملا لبعف نمناكع وكر رافقت !ليقو عوكرلا ف نيذشملا ني نيدم ا

 سار نيفكلا ماما رمأخعكراذا نة بكسصرلا ني نيتطو سمن فكل اقابطا ىهوةالصلاب

 نعايذ- الافيووزخ "الا مالا لع نكي ل هنال قسطا ىلعر ناز سا ناو نيكرلا

 تقي 7 طلاس ىرسسلا ىلع ىن-علا هسفكو عضين ا دوع_-سمنبا ثي دسجيف قيبطتلا لاق ب درحلا
 و نيرح2 واد

هيدد جاما !ند «ستضرأردب الص ىف ىرطي ناك هنا دوعشم نب ا!ثددحىفو تقبطو
 امولعحي و

 راهتلاولبللا نمبر مو فش ىلعىأ ادحاو بط لبالا تءايسو دهدنل اوعوكرلا ىفهيتيكرنيي

 رج أن الاف امهمظعملمقوامهضعي ىأ

 3 و ل لّثتلاَو + اه اهنانحا تنغاذو

 ٍَّط راهتلان ا هطىذملاةيرو ىرجهلا لاكن مسا بعنب ا نعةنس نو ريشع ةقّبطلا لمقو

 ترهظادا مودنلا تقبطو لب الا نمدفت 1 هنم ملظعم ى ال قوةعاسىأ لدللا نم

 ىارلال ا دوو عبط حيال :راهلك

 موملا يطاهراج ةقاخت هب اهانعار الاكتالبا ىرأ

 أ هللا راهن بابا لقا ربلاز تانيا رمطلاو 0 0 ميلا
 9ع

 ا لك سانا تاق كلذكو 0 وم نوضرل م ضءرالا 1

 قطا ىلارعالا نبا. تالاح ىأ شتا ةءط ىلعايندلا نمن الف ناكل اةيلاملاةقمأَملاو اهنامز

 لاح ن الاس ىأقيط نع اتيط نك ربل ل زيتلا فولاشلا ةقيطلاو قمطلاو اهفالتخا ىلءلامملا

 ةدشلا لاحد الاسر ومالا ٌنريصتارسفو نكرتل "لاك سامع نان !بيدهتلا همانقلا مول

 نيك رتل دوع منا لاكوديدشلا الا ىف عقواذا قّيط تاني ىفتالف عقول وقت برعلاو لاق

 ءا سلا



 | (قيط) ٠ فاقلافرخ *« ءاطلا لصف

 نمدحاو لكو ضعي ىلعاهضغي قايطٌتاوعسلا ثيللا قايطت اذ اه. قاش ىأ عبس تعت ||
 رسكلابقسطلا ىممالاةمألادسةمألا لا ارعالا نبا تيطلاقف ركذيو ةقيط قامطلا

 نم ةعاجاوهل قوم ولثمةعاجن وادعي ضانلا نم ةعاجلا قّيطلاو هدمس نبا سانلا نم ةعاسجملا

 ىفو ةسعاجىأ دارحلا نس ىف وراك أ 0 هو سائلا نَمْىدط|اَحَو لماثلاو كازا

 ىذلاّيطلاودارملا نم عيطق ىأ نمت اصفدا ريم قيطاهءافن تعا مهنا ثندنحلا

 سوفا د وةقيطمةباصتو هاش ل باص اّيَ وق ايطأ عجل اوهسيفوأ هلع لكؤي

 ىأ ضرالاوََظءاملاوءاملااههجو ىَمغتاذا اد_>اواكَبط ضرالا تد صو هاطغضرالا

 سدقلاو سها لاهءاشم
 * فطوايفءالطق معد :

 , قيطثيغلاقياهلايطغم ضراللائلامىَاعبطانسغماممعانقسا . تضل

 ترص 0 نيصص هما 5 ّ

 ردو رح ضْرلا قيط اهل

 سلا يره اتي 1 :ًواهتبطاذا ضرالا ق.يطرطماذهلاقي عساو ماعىأ

 اًةمغ هل وقف ىمدالاىر د هلوق وعد همصن ص رالاَّقدَط هآو رزمو *ردد دو ىّردغ ض رال !قمط ص

 5و سو

 رعةمألا له 500 1 نين ,رقثيدحلا ىف ىمصالا لاهو اعلا بطلا ثمغلا قط

 قطو ضلي سد : رقزلاعٍلعةياور ىواهلاًعيَط نوكيف ضرالا ميك ضرالا قارطمهلاع

 نيدو 1 ف
 1 حس راهم باص ملا َيو دال يَ تيغواه عواد" الف ضرالاٌثغلا

 دعت ط آض رالا قايطةج رمهمأوق 2/ايا | وساه عال و ضرالا ُقاَبط و ضرالا

 7 ضرالا ىتنأ ضرالا قاسيطك ا هنمة نر لكةرةئامدق ثيدحلا فو اهلك ضرالا

1 - 

 معلا ىبطواهلاةيط نوكيف ضرالا ميابهذىأ ابن ضرالاَقابطلن ًاولرع ْت د دوس هدمو

 5 مو

 7 000 : | سه ىف س انا اعط اهالءامضرالاقابطو اهو و نضرالا قلل

 نالين انالاوءادعملا قاطالا عب ماسرالا عطعتو ٌقاطالا لصو ةعاسلا طارشا قدوعسم

 هلع اوهج أى شلا ىلءاوقبطأو هعماج مالا ىلعهسّقب اطوةسفاتخ فانسصأ سانلا تاق

 قايطالاو قيطمرغح وسفك كلذ ىوسامو اظلاوءاطلاوداضااوداصلا ةعن رأةقيلملا وزال

 انيسداصلا والادءاظلا تراصا قابْمالاالوأ وهلاّشبم ىلعالاّكل لا ىلا كناسارهظ عفرتنا
 امدعاذاداشلالو زتاهرسغ: ىاهعضوم نم سل نال ءالكللا نمداضلا ترتوال ا ذءاظلاو

 ظ ىدعملا لاه محور قأو نعد حج ٌقباطو قحيىلَقئاطوةنبلا قابظالا



 : تنحد هالبنت هولا 220000-90

 (قيط) ١ فاقلا فرح « ءاطااوداضلا لصف "م

 سقما عونلااذهُروتعيامدح عَقوُشلاو قبلا ىهاولاقو قيضملا نم وراناىأ

 عوجلاةش ان 1 ل لدا تالا ردا 1 اوهدمس نا لاك ةقم هقمض ضعف قول عاركلاف و

 نت رضلةأ سها تلاكو اونيب ف ا اهلانالاهدحاو قراشالىذلا عسل ع نمنوكي نأالا

 لالا ىف ىشوَقيصلا نم قف قوصلا ا رح قوُصلاالوىروثناءتنأام اهماسنتو هو

 نيدكلا نم ىنوكلا كلدكو ريسخلان نفيد فروحلا وةمذلال ١> نماواوهاملا تيلقف ّن لا

 ةقيضون اريدلا وان رانا ريغ نبقيك ناك 3 ةقيسّا او نم لكن ييامُهقيَصلاو

 لطخالا لاف برعلا مع نامل ىش ناكموهونا ريدلا ىلي امان رثلا قزلب ملا ةلزتم

 نا سدا وولي ةقيضا * م ةلسم رحزالهذ

 ٠ دنع ل رلا وىلغتلا '؟ىلاه ىاتنبةر را مةارملا وميمدل> .راهحورت وس ”وةأ صاركذب

 امه وةقمُصلا لزنفْنا َردلا نعرمقلا 0 رودستقنبا لاف كلذ ىف ل_طخالا لاهو ىلغتلا

 وبلا الكل اداب زىانعلوقلا اذه ىحناردلا وان ملا نيب نان راقتلانإ ريغصلا نامحلا

 ةقيضور ولأ مدشنأو هقرصوإ كلذإو عضوملا كالا لعامساءلعج نال ةفرعمّتْض لعجرومنم
 رقسفلاةقيلا و ناردلا ومجنلا نيامعيضيدا رآعضومللامسا هلءعلو ةدصدلعجءاهلارسسكب

 ياهي وهقَبط ا دقو قايطأ عم اوعئث لكءاطغٌّورطلا ) نبط ) ةلمهماءاطلا لمغأ)

 | ١١.٠م انك كمنامضرالا لعامل كقذت وامواوق هنموا-ةمطم ياو

 للعم زال ءاطغلك قسطلا هرضن هكردأ ىث لك هسهحبو تاس تق رحل عبط ف شكو أر وأر ولاء اج

 هضعب نا هانعم 5 قابطأ ماهجتاذلبلو 5 هلوقو قابطأ عما وداواسأمع ملك بو 5

 اهل شهب ىأ ”هلمللا تعن نم نوكي نأزوجكدقو سذللا ى ىعدنال حيوا ضع كب

 انواستن ايسشلا قباطتو اقايطوةقباطم هعباطدق وا رود الْخأ بن نكا معل اواسم

 اه لل اودحاو وذ لعاب علطج ازا نيزيشلا وب كال وق ةاهنتالا نباتا وقفوا

 ١ الارز طيور ولدان ثروته

2 
 أ نيصم# ناب قد هقمط نّدّقْفا 0

 508 سس صضءلق ةوفاهضعب ىأاضعب اهضعب ةقباطل كلذ

 نعم جالا لاق مايدتاوج سنا سوم ااا لد زئتلا ىو انابط تو طردصم

 هوز ©

 نمرخ <الاواك ايطةقب طم امهدح نيو ىلعافابطبصنو لاق ضءب ىلءاهضعب ٌىيعمهابط



 ل 2 (قيض) . فاقلا فرس + داضااوداصلالصت 10
 112175 طق تمسك 3232 صعد < ص هت ان 1 تنز ةعب تانج جدهم ج نتكجت

 . 00: ع 35 .

 اهلك وانا فصنشب و آ هجرت ىف

 م ه7 --و 1

 قالا ح وشمالا اذوركاو 1-0 قرصلا نون ضرالا برن عدي

 ناودلاو سانلا نمل رلا قصلاوتوصلا ىرصلاوهرباطت هنونحورابغلا قيَصلا لاقو

 قذاللا ل اصلا 5 ؟اصا اورعوأ ةيناربعلاباي زاهاصاةب 5 -ءءيدلك ىهمهضعي لاهو ثدللان ع

 0 مهم ن نطب قيصااو 3 قئاصنانصىددعجدوسأ 3 لدن-لاق

 و 5

 ضيق:قيضلا (قيضإ) ع عْمصلا كلذك وةرك غض وتلا (زفخ) كدا + ٠
 62 سرع دس ساو ع موه <

 رص و 2 اى 6 0000 0 3 تا

:0 1 7 
 و و هو هل وم ّ :

 سو صالو ى :ر2اةقضال * س5 ةركبت 2

 كنتو نعى لانا هلاك تع َقاضدقو لاحلا» ءوسو عع | ى هودقملا عجل و

 قداصتو هي عردقاضىأ اردني ت قضم ردو وسلا لى أل-جرلاٌقاضو

 امنوكسلاواوءايلاتراصقضألا ثنأت قيضلا دقو لاو ناكموأق لح ىف اوعسوتلا ذا مولا

 رهزلاف وي وامس قرف قيضوهف ة ناكملا قاضلاةب واهل قامةعذو
 2 م9

 قيضناكم ا اسوا جاذمف 5 ندمعلا ةقاضلا“ "انس ااهه ركد و

 نمق يضف 0 هن قئاضو كسلا ونام ضع ّل رات كلف لب زتتلا ىف وول ةئاضو سو

 عطوان عض نال رص قالا قرض م لاوس تعنل اوقيضرعأ ف ىأ أوي ود

 قضاء فلا لاك 1 نور كما قيلت الوىلاعت هل اوقنمساقلا فن وكت دال قيسنفلاو

 قمصلا تبا راذاو بوئااورادلا ركوب وعستب ىذلا فنوكي امْويَشلاو لرد هع قالضاو

 شع الا لاهم ةَقِصالاعجن 1 نا اههد_ح نب رص أ ىلع ناك ةصلاعضومىفعقودق

 مسقواهعٌةقمْصلاَقَتك « هتجر نمد نر

 كاش او نيلو نيطهل مودي د_ثنلا هلصا واف قضت وكيف قيسص نا ” الامحولاو

 ءاسلا مب ف ١> قلما و تبدذهتلا هلام هذ ىأقاضأ وهاس مهيلعَقاضاذا يضم ريف لحل رلا

 لاقر ومالا و نكامالا نم ٌقاضا» قرضا اوقيضلا لئمة يَا و و ا عملا ذهب قيضلاوكشلا
 بعلو ع نم

 قيضاار4نمنكل ود 5 ةوهف سفنلا ياو

 ياو يا



 هذبقوةاضقو ةخدو هلوق

 ةغمدى الا وق كلذكو

 حرشو ل_طهالااذكه ىش

 طمسض نود 0 وماسثلا

 هأ اهطيضر رو عحارتلف
- 

 باصمو قام لدبرو هيلع مايقلا نسحأ اذااو انام لحرلاتأو ردا« ٠

 موبلاذنماماصن الفل ازامرداونلا فو هتماغأ بامل !تقيضأ ةرادك نءبارتونأىوروثدللا

 ىارعالا نا 00 امرا مدعم هذه لاهو اعئاسوأ ؟تاشطع ى اس .اصو اسماصو

 قنصو ف اعتصْونصدسحلاو اطنالاَذة داش ملا كلا ىفو بيذ لافتا قلصلا

 م

 ءءء ع ”دءا» ع

 | 1 عاوزيرلا قطو دوك :بشخلا نمش ةاحلاقدصلاو هيلع مامقلا نسحأو هلام ملاذا

 قانسلاورا م عجبلابحا ةرمآلا 23 اطقلا قانا أو فيللا ةرعأ 001 دشنأو هفيشح ان ع

 د ه 9 -

 ” لورطنلاو منرضفطقلاو ةريرلا فرط ىف نوكتةيثةنان مهقلطاوهو قصصا عج

 |... نسوة سقوا تسود لراس رداوذلا ىو قانصالا هنمدد :تامضقلا

 سذهتلاو زااوُا ودنا 0 اظاغاموهو ةغمدو هَممحورار ا نمةقْيصواربك

 (قاسمم) داصلا»قودّمصلا ىهروتعبلاك وقيدانصعمج ا ىلا
 همم ه0 <

 ارت مدسدق د كح 8 و ديدشىأ قاطو توف

- - 

 ى اصو ع دو ل

 لاطفدتكننعبسوتباص وصلاة دن ولسمو قلص صنم و هديد توصل

 00 اًمصازولا نامل

5> 

 بصله ت وصلا ولصهص * م ًارهْغاشوْمَص رازكلا

 #7 وص

 قلصهم لحو 0 قلصهص تود ىد

 7 ردك دوا تثذدلا لعو دعت هب رمتسالا وعاد ئاس
 2 هاو )7 هم

 دش ل 5 اك نمرسغي 31 راش مو اما َبئذلار دام

4 78 
 هه. مودع 5 ة2- 9 | هس 4 هوو 10 و

 ردن ةعز نهم نعت ضبصإل «*رزح ننعم وأ

 ىدتكلا ,كيكعلادشن اوٌقيلصهلا كلذكو لا
 م < سمو <

 اهقيق ىف عَدْمْشلا ماس 35 اهقلصوص ةصصا ةديدّع 3 اهقيلشمشةوذعلا حتت

7 

 ان اب رمضو ءازأ ًاوهدسنالاق 7 يروتعقاسلا فةغلواصلا 6 رم قياما ةعب سلا َى لَسمدلاو

 (قيص]) ةجراششملا ناكل ورغم قناوشلا قةنشل د وصل اوفاقلاناكملةع راما سس

 ىارعالانبادسشناوءا وهلا فلل ارارغلاةقيصلاو قتلا

 :داش كسك وك قص مول لكل
 امئاطعأ كبانسلا قيصب .« تركوتدقودودج داو .لدنج ني ةمالس لاقو

 ع 3 هَ 4. 7 00 6 بيج نمل وخل د .

 ىربنبادشن اوفدحو هفج ل ثمق مص عجلاو »* راوعقيضلاَت آم ضقن اك « رخالافو
 دا ا -ٍ ست ا

 ف



 7 ل ا دل ادا سعرا كك ك1 وب
 01 4 ل 6 0 6 عر - : 8-2 ا

 “لف 2 (قمس) تنفاقلاقرح « داصلالست

 5 خخ وه

 لاش وباعتىأع را هلل َتاَذَقلصَتمنا هنعهتلا ىذررع ثدي دح فو .تحرصفؤقاطلا |

 عضومى أ ىلعديرضا اص واقل هقاصياصعلا هقَلَصو ىواتو بلقناذاءاملاىف توا قلصت

 لل راف ةمْدَصلا ةقلصلاواهتراغب ٌتَمْكصاداٌلم لنا تّةَلصوهب دن نمتاك

 اهبدآوهارم عقتلاف ندرك ه ا رس رفع ف تفاصامدغب نم

 مالا قكسلاوةنو رض كرل مارون نخل لا وسالاج تس با |
 *« دورت لوشلا ىراعقلاصألا نمهخامشلا لاك ليلقاهرصوءاسأللاريدةسملانيللا نئمطملا

 تفوقا ماعلا قس الثمناَصلا وقلاصأ واقل عماباو رثك ادت و ىرهزالا لاق

 ا بدلا أملا َلْمَل كف اذا هاف ىَر داودوالاق

 م < 9

 بسقلا ىر 2 0 5 هيماوحني هل

 ىو ى أها ارف ىلع ت اذكار عناثيد>ىفو الان م4 نب ىلع رتل الو

 هامان نم مع الويل مسا شي دسوابوبحذا ملا فولو ودة نم بلقتو

 قدز زرفلا لاقممللان نمَداوُسملاَةعطقلاو دقن رلاةريخاةقيلصل اوواصيوهو

 بانصلاووئالصاا كروب # رينلا هيلع كرفت ناف

2 

 بالكلا هب شيعتامع سعي 0 5 ُسعك امد

 السب ه توعداتوإو هنو ركاركن ءلهشامهتاوامأ لام هنادنعمتا عشر

 لمقواه :راغول اولا نمقلسام لكيلا السلا ورع ونألاك و قأك را ىهليقوأ الضو باّّصو

 قف ةراازيكناداصلا,قئالّصلا ورع فأرنغلافو امتي ماذا ةاملا تقام كلا دال 8م

 ِباَمصلاوقئال طلاب مو * ديزل ةشيعم ىفلكت ريركسدشناو

 دودممءاقتيلصلاو جيضتلا ىوتسملا معللا قن املا ل لاا رلابوثارصلا ىهءالؤهربغلاقو

 لاما مذ س عما وةدئاز قمم لاو لاق ىنامعللا ن .ةدياسالا مقلصلاو ريطلا نهبريض

 ارب اةقالصلاو ضاخلا تان ه اهزعم صهرب سايسنل ااهيدامجت ةفرظ

 ىلمدلا .(قلمصل ةعازخ 3 نيش واضي أ ةدئ از ههمو ىنايعللا نعدتسلا مقلصلاو

 هوبدش ىكحو ع رذ ىث .ىفاقلا ناك كلذوةع :راضم ىثو سامالا عاقلاو هوقكمسلا ف ةسفا

 نم ضّرعف ىلا اذهيف ةغكاولاعدقاون وكمتئالارسك امىرذأالو ةديسزوالاث

 هلوهأ (قم) قلد عاقب هك رلاقب ا شيقدلاوب لات ظيعاوم ىداتاهبلا



 ىدلاّسن قورفصلا هلوق

 0 يملا ببال ١
 زرقماراد هوتانسلا
 يىجنع# ها

 ذا هه نويت تدني ين ا ل لاو

 (قلص) ٠ فاقلافرح « داصلا لصف ء

 ىراوسلاةورجلا ع ةيقفصادا ه»غ مرضح تاس انومامالخا 2 1 0 م

 نا لاق اًضعياهضعي باحأ اذا ردا 1 ةقظينما وقفطمصان هرانوأ 5 ىلا تففص و

 رشا ملا قافطصا اوانعَو قل مد 0 لوط رص الكوب 3 3 رئطلا

 (قرفص) نيشان تن كدارلمو ةيراطلانيديزيل تببلا اذهىرهودلا بسن ىربنبا لاق

 ةقلصلا (قلص) نولاقازرظ ار لن يضيق او لا رف ءس لت قورتملا

 ماتم سيل ثيدحلا واوا اواواصدقوديدشلا توصااو ةاولولاوحامصاا 'ةكطملاو ةلمل و

 د | دعو ساولما هرعش قاح نمالو ةمدصملاد:عهتوص عفر نماّنم سل ىأٌقكوأَقكَد
 هو ع

 ةقلاخاوةقلاصلا نم“ىربا اثيدحلا هنمو 001 ا دولا اندم

 ومدصعو ع

 للا ممل ءادصو .« ةقلصدا مىفانفاصف دسللوقو

 عقر سعي نيسسلاوداصلا,لاقي ٌقاصالو قا الو هل اوقاف ثلا لادا سف ةعقو مهبانعقوأ
 صو رم

 ةنسلأ ب موقلس هلوقىلا هببهذني_تلانماور هناقدسعو ا مأواك ال_طااوقلصأ ادقو توصلا

 اهيوئاذااًهاصناشل ان .ةلص ل ارعال نبا تفرمف ل اهنا اذا ةأرملا تدلدثودادح

 ىظدر# لوق ءياهريغوةاشلا .٠ نم ىوشام ار د1 2 بهذم ىلءدارأهناكف لاق اهيدنح ىلع

 5 وى 5 1 8 عاص د ل ولم هم

 ديد شال سمو قالَصب سو بئابملاف ويقر تاناسرا قلق مام م دل هدعهللا
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 ضعيباهضع برضو اهقكصاذاريعبلا بابن وس ولو خبل فالس قالصيطخو
 رعاشلا لاق قلصت تلا هبال بالا تاع ,وةبانا تواصلا و

 راصنالا تبان ا 5 تفداقَتو . ٌكلوحْل ل ,

 << 9 ء 0 5 جمم ”ت | ضرع

 اعلا لاك هسفنبانلا قلص اون وصامل ثدخ خ . الادكح الص قلصي بانو ولصو

 يك 5 < 3 15-عو

 روفصولا حامض ابان لصأ 5-3 رشم ثان نءدهوفلزنا

 س س6

 مو

 ءامقلصو ةزعىلانقلصأ«ةيور لاقو كلذ تول اان ىلشأ انانالاءذهن عريغلاوفلزا ديرب

 كلذو هيام ق قاَطسيل ماو 5-3 ملساف بانزعلااهتلسأ #3 لاق هنأ فر لفقر واصأو

 17 وقلص لب زغستلاق و هةماقامهقلصي هناسلد هقاصو هنمخا رصلا ديد م ص

 ثللا ةتسةءازغلاو كوُقلم دب هنأ رعلا قزماب احءا ارقلا لافكوُتلس غل كو سودا دح ةنسأ
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 ا و ساق رع <

 قلصت تقلصت ل .ةاذك ةيم راك زمام وا اعنا اذازخلل
200-00-7 

 اهذخأاذا أ ارما تةلصتو امس تفلت داسللاهلاقن هسنح - ىلعَو ةلصتاذا لأ ىذ لك كلذكو

 قلطلا



 0-3 0 (قفص) ...٠ افلا فرح ٠ داسلا لسن
 تأ, لكتكو<

 رص ال اسلا نم مهَقَمص لاق نو :ملاة غل ؛ لوكا مه م اقول ْ

 وم دو

 يل دره ”اهيلع مزعةمن ىون نوكين ا قرفصتلاو مهفرصىأ انكوديبقتلا ١

 مالو لاي 0 ناحا 0 رداونلافو 0 قيفصتلاو يلا لاو 3

 دقو ةفافصلا ني نتمَقيفَصوثوةريز غو هر ةقانو قرح عمجباوهةطاشىداولان م َك رقئاو

 2 0 م

 00 .ّسلاو يسفلا ديس قف سو قرف د بوثوكئاحلا هقَهصأو هضاب ةفالإط

 2 ىو ١ 9ع

 رخالاق را أ نيصيق ني ٌقداصو صو قثافصاهعج 1 كلا وغصلاف يم و

 ل لل ف واهف َمصاقفص نيش عقصو تّوصاذأ هم اا درضت ىدلا ٌقامصلاكيدلاو

 ىمصالا لاق اق اًصقافعلااذخ ؟ ىّتضىذخ لاك هنأ داعز/تامقل ثيددح فو بهْذاعقَص |
 رودي لا نجل 0 صدي ىذلا قاثالا وميظعلا مالا ىلع وفضي ىذلا قاما

 عفان ملا نتألا د واوا لا ولاك ىمدالا نعنايفسىأن ءةسنقنبااذهىور

 ءاوّسلا نمنا رق ّمالاو ىمصلاو تارامملا ف فّرصتلاورامتسالاريثكلا قاقصلااسناءاكحام
 قةصناواستمحان ىأ ضرالا فام فاق ألا ل قو براقتمامهانعم اقالاوقاششلا كر

 ىلالوق ىارعالا نبارسف#ب زئراطفا ودعت أ اذادالبلا فموقلا َيَمصواوفرصنا اذا مولا
 ىلذ لادم

 هت
 روت ملوح #3 قيفصتلاو ةسنلالاَرو * قولا ىذماعلا نيك

 ْق اهلا اص ممغلا قَمصأ أو يه فناكمملا همر كح نم اهلوتنألب الا يفصتو

 9 دو 5 5< 6 مو س

 مهمل تاعوضر وتاقفصلا 3-0 مصعلا نابل عوني ىدوا ناد موبلا

 ىلارعالا نادششناو

 سند ص هوو و ه سموو

 ماعلا 0 يح 2 *« هل مضت ةصاعكييلعاولاتو

 فوه الاو 20 ىةدحاوة مالكي نق افضالاو هخغب لوغشسنأ هدتعريخال هنأدارا

 يبه نيام ةيهادلا ةقفاصلاو ةرمالامويلا قالا دلا تقف حال

 ماي ب بي# م

 قذاوصلا ىدحا لق ىبشنوأانل #3 ةبحت ىلعتو أ 0-0

 رشكلافو ة 42 : ءةدحاولا اهئداوحو بوطلنا ٌفراوَصْو امتنع

 قئاغشلالاوت فدو كلا #3 اًنآواورمت م 11 تنأو

 بي ؤدولا لاعاضي أ قفاوصلا نو
 ا. اكو لالالا > بقدم از ا تا قت 700610001750582



 مردسل) ١ واقترح ٠ دافلا لسن 1

 نطيلا 0 نارّصملاودلا نيبام قاسفصلا ليمشنبا قافصءلكن طملا دال وشب ضعن و

 لافو مظع هملع ني ماملكنطبلا نأ 5 مولاه نطملادا ومنا نمد تحتام عجب قام

 نطبلا كس كلذ قيل لا لساذاف لي ىلا دلحلا ودىذلا لفسالا دلما قامتصلا ىبمدالا

 ٌراطُسسلا بق ث رح ةريسلا لوحام قاف صل اورع وأ لاقو نقلا هنمداكوتا اذاىذااوهو

 قاغصلا ىفاوةناعىذ ىلع 5 ان .رلا ناك 7 0 رشلاقو

 ىذلا لفسالا دلملاُقاَصل ْ لا بالا ول اوطهعواضت ًادارأ قامفصلا فاو

 ىنسلادن؟ اورعشلا هءلعىذلا دلما تحت

 2 -- - هو. و 7

 »> شنو زوما بش نمق 3 يطل مطأ

 مما 0

 نسال ءلئسنارع ثددح فو قافصااديدشودو سر أك هنمعشولا كلذ ل وقد

 اي -

 هدوصمو 2

 تدعةققر ةداج قافصلا ةيدلاث 5 هس وديا داعم دركإو دلما تقركلا هجري

 كلذ مس ” اا حرصت ل عطس ديدخلاميدالا ىمصلاو معللا قوفو ىلعالادالا

 | ٌرةصيقايف كلرحف ةديدحلاةمرقلا ىف بضيىذااءاملا كيرا ةصلاو قكصلاو ىمصلا"املا

 ىلا رو ]وقهدهاش ىرْنءالاك

 موو هر فلل ه1 يجدر
 اسما َيدصا اعيدبلا مص #1 ىرمسملادسلا ءام نددت

 د مصص ع دي جو

 00 ةدينخلا دي لق سد انلو وهو غم 3 «اماندرولاش و ندسلاىف رستسملا رسما

 همعطو غاندلا ع بر صا ةفينحو لاو ل لا ل حرخف

 < و5 ع 2 7 هم

 امهالك ههنص و اقفص هقفصي بابل مص و ىناعللا ن ءاه' الماهقتصاوس اا و

 *ه هع 89سم هس

 دن هزني ىدعلاق هتفلنأ اودَتَمْل :لثمهذرو هقلغأ

 8. 2س و2 م 1

 بوكلايدبعلا هيلع جب 5 هناون قفص 0

 تقمص شق قدلاونألافو لاق تفس بالا تفسر شنلا لاق ع |ىععامهوروصتمو 0

 2.ه ع
 تقص نولوقن سال اولاق احودفم ىأاوصمهبا د ا لا

 ىور 0 وتفمى أقوام بادو هلك اذهلاقي باطاناوالافو لاقدت دورى #0 ًاوباسلا
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 1 نودّفاحالا ىههريغلاقوهتقلغا ىععهتقمداوبابلا تقفمأ بارعالا ضعي ن ءبارتوأ

2# 

 قدندلاو هاقفصبابلااعارصمو هدقَفص ارك ذمإلو اقسم أبابلاتمم ىمدالا ق ةالغالا
7” 

 ع ريكا 2 كنَعَر ال مورا اكلمىلا هيواعم باتكحص ىو كسلا تنص دقو فردا اولا

 ة.ناقفصالا

 يا



 ل لا را ا يف اود اطل  يم يي بالا نبأ اح ون اننا يا ير لا ا ل احا ب”
 : / 5 0 0 راو وة دع انما او نو رو كوع سيح ل وك 0 5 د

 4 0 2 0 7 2 : 2 يت تا ل . 1 7 3

 ١“ (قفص) فاّقلا فرح ده داماالصف

 6 حرع مسموم

 نم  تكءاف ىرخأ بناج ىلعوة رم بابن ىف عتسما:ةفانلا تقفاصوا مضمنواهةوخأ هتبعَقفَسو

 ىناطقلا لاك تناجىلا بناح م نمددرتو سآت لرلا َّقْمَصَتو تفاح اوهىذلا قتلا

 < عاق 8ع يي ع

 قص ارهاق 5 ةره لو نوتعس نيباو

 5 ضرعتىا ؟ سالان النفسي ضاغقادنعن طملا ارهظ تءلقن ١اذاةقانلا تقلا

 ةيورلاف
5 > 

 الآ فاذق كال 8 امنع نكره رت هنو + اقلاندقرسشلا تن أراك

 ل لا ىلو م هنح ىلع ماسي ىذلا لدال | نصٌّوفاسملاودتر رثو صرعتى أ قسل

 اهضمب وةحاجدلا صدر ءاشلالاخ تقفاصةقانلا السا

 5 - وس د

 قفاصتم هبامول تضلاذا 3 ةيحتسدلو اح مساع

 ضيِْضْخ | قوفوهو هالعا ىف هيو ل بلا ُْدَصواَدح ولا ةفصوءايحان علا 0
 صا ا ىَه و

 لاقوة صل انا ىلا "نان م هاوس هض ار هشام هقفصو ىفدموهفو هزه بارا ا

 هس هل لآ 5 ةرد ىلع سو سدعو صصص 7و

 ل ةحرلا قصي كدر #3 مولع صي ريلادرو نمنوةسب تاي

 3 ا ل0 دو م ه مدي و 4 5و وص

 6 0 7 اذانيعلا بسحن لوعتو ىشعالال اهو
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 ىلا د نمت ارش 0 0 وكت قيغصتلاو هن الماذا ل ّحدقلا ٌتْومصءارفلا

 سوم » تيد بث
 يل

 ص ءاملاعررلا ل 3-3 اهدابزا دعب تدمص اذا #3 د_نأو ىمدالا لوقفند

 - ا

 9-8 هس 0

 الامثوان.عهسلقاذائ اع را تقسو برسل ىأ ناسا راو ا

 لاق هلع تفلت اوهّممرصا ذاّباصسلا مب رات فسر هس رلا هّدهْفص لاقي هير 2

 5و هس. وسي صو م57 مص ساو سده

 لالز حاب رلا ههقفصت ىدعب 35 هاف تا لمعم نأ
 - م ه- 5 و ٍٍِ 3 5

 و 97 ا 5
 نذل طلعوهو لالربصلب .ماعدالا ب بأي ندد : وسم با: كص رخ !ق تسلا ادهو ىربْنالاق

 برطضاىأ ضايبلايقاف الا قفط ماد ةهريار# ىلا ثددح ىفو ىورلا ةضوفغ ةديسصقلا

 ةدلخلا 8 ناسلا قاغيصو موني اغا برطضا لوقت اكقوصلا 5 نم لع فاو هوا ارش

- 

 ريهزلاف ةيادلا نمراطسسلا بق ثيحوهو نطبلاداوسداو ىلا ىل:ىتلاةنطابلا
 ه 5-و

 هلجانأ عقم وديع 3 هتاف :ر2 ةافغصنيمأ

:2 6 

 ٠ ريهز لاف كادريغ ىلع كيال قفص عمو

 وم ء هوم - 6 8 هم م تدو موو 3

 اًقفصل اوءاسنالاورب اودلاو ع 03 "ة]طعماجوع امبوؤب ىّت>



 ديد ا رق دو يروا كونو سيت ىلا ا ا ب ىف ملا ب

 (قفص) 2 فاقلافرح * داصاالُسف

 م 6< بام ل ا

 ملسو هيلع هللا لص لا اواغشمل نورفصي وتوقف ةيدصتوءاكمالا تيبادنع رتراسم

 يقشأو بلاووهلا جو لدار دوكين اروع وةال_ضلاو ةءارقلا فن سملاو

 زارت باونيرغلا لاق ارو ادكب

 اهزاوحو اه عرض ةداجمدب 00 ثقف ب صد حرطاذا ا

 ان

 2 وو ندا اس مع باسو 0 2-6 7و وس

 1 رمل يلا 2 ىريسملانديلاءامو هد ورعو أ دشنأو

 ىلدهل اربكو ل اقودسفت ٠ نءقرعلا ىرسي و هلاقي حوضتملاىرسسملا قفص اهق رع ناك ىأ

 و هوو بس و هسو هم و

 مزرتةرانملاوهحهجااهيف 5 ةريظح لهال قصي ناوالحأ

 1 ْ دسالا نية ظحلهالردقنا لود ىليناىأىقفصأ ناقلات ورش مدا

 ْ ر الا قفص انا وذود ارارانلاك د_سالا ىيعدقو , ةرانملادارأ او انئاكرودهملاناك

 برشة دصو قصي همحانح ا
 بوثلا لاش :ثيللا سانق عب رلا هم 4ع ريض وتلا قفصلاو انا

7 

 قنا أووفصس 0 2 لا هقَص قلعملا

 وس <و 5ع

 امئاهاروخبا كعب رس 1 01 اهقفصتى رحأو

 0 ل ”لمارشتلا وهملع 1 ا لذآلا لمادا و ميلا ىلع عامتجالا ةقششلاو

 0 ًك نكات اولاكوانملع 5 ا سدقتلا ئه ال [ىنب تنأر ريهز لاك

 مص -
 5 م معو

 تقفصتاقئور وهلا تعّمحا ىأ ١ كما وسن : هاثَفمءانابلع هللا ناوضر ةّشد داعشم دح ىو

 هباورىف ءاحاذكه 5 «املا هيفا ىأ هان ةصأ حضورا فانعر 8 ةرباج ثو دسح شودأ

 موق ىأ سانلا نم ةقفاصانيلعُْتةَفَصواودَسَح هااوُقْنُس 101 ظوفحماو

 "3  راطلا نبدي زيلاق ”هبلعاو شط ىأاذك قطاوفمس ًاواواقأ الام وائمع هملع اوشا و

 هرمساو أقيدصلا ف تاق بلع 37 ادعلا قّدصُأ ةرو راضاخأ ىننأ
 - رطب

 "5 هةرلاقو كنع مهذرضاى أ اكنعومهقفصالاقيو

 هس 5

 ٍومملا ف عيد ىدز كح د3 قفطاملا ف قمم اه الث هاا
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 تنال ا يأ ل ١ واهفرصاذا انه صاِهعْمٍبهَّسْتامَقَدَصلاَعِبوا رزاوعج ناوقفشتال

 بنا كلذ له ىا قمصلا كلذ لها اجو « اًعْمَدْنِها سانلا حّدْكيال د لاك ةءحاثلاو

 ىنالوُملاةعصوت ألا هني انو هش آلا قفص
 هو ةصد 6م - هموم «٠ "تن عدول

 اهقوفص ا هتج سءد نم“ اعيعل « 0 ًارىؤةفطنامو ا

 : ةييييج يي

 قفصو

 ا



 54 (قفص) 2 فاقلافرح * داضلالضف

 باك ىفد_ةين-وأهرك ذاافورعمناك ولو فورعع سل فكل نميرضا لوقعصلا امو ءالا

 معلا وأ لاق يذاع قيقعس مم ةقفاعسلا ىزحويلا اسعأو أ اسطينهنطأوتابنلا
 هم ودوم هامص دووم م هب ماكو وه ل

 رالارداو قيفاعصلا ن ما رطولا نيضقو لكنا تباو * ردق. نمريزعلاوانردق موب

 قفصلا ) قفص ( انلاتق ىلءةوقو حالسالو ا الا اًفعض مهنا قيفاعصاامدارأ

 ثدد_-طلاقو ءاوس مهتصو هيد قغص لابو قيفصتلا كلذكو 0و حال

 هئاذح نمهسنت دارأف هنال_صفءوث ىلصملاٍباناذا ىنعملاءاسنلل ويف ملاولاج رب

 ىأكلذكهنمعَّقْمَص 24 برضا قفص قفص هسأ ار قفصو هنا سلب لح رلا ميس دو اهيدس :ًارفا تقص

 و همم ص امو

 موقتلا و فطصاو «قفاوصتم رصين "اك :حجارلا لاكي رضاذاف لاه ةّةصواهضتواهتر

 ٌكللذو هدب لعهد ب رضاه دصهدن ىلع :و عدسل | وةعسلاهدي ٌقعَصَو اوعي م اوتماست وأ و رطضا

 نوكت نا زوكىفا ريسلا لاهم هن وبيسءاكح ٌقيغصلاو قدا تم مسالا وعلا بوج ود

 هيفرثكمامباب اذههيويدسلاهرثكتلا ىلاهيبهذيقافدتلا وهو ىرخالا ىلع فكلا قة دنم

 م لعفلا ترثكن يح تاعف تلعف ىف تلق كنااكرخ 1اننهيندتو د اوزلا قلت تلعن مردصملا

 املنكلو تلعقردصموهس لولاه اهتاوخأو قافصتلاك لاعُمملا ىلع تءاحىتلارداصملاَت ود

 لاق ةعيبادنع وقل انتو لع ىلع تلعن تبث اذهوملع ردصملاتكيريشكتتلاتدززأ

 تبرضىامْمَصةعسلاو علام ٌتْقَعَصو ةرساةقُمصو دحام صوءا رشا كدقْفَصَسعَر

 ثيدخل.ةدوهوةعم نان دارأا ارةقعص فن اممْمَصد وعسمْن بأ ثي دس وهدد ىلع ىدد

 كدب ىرتشملا عناب د املال وق تاامهد> ا لعوهوهعضومفر روك ذم وشو هع قندعس

 ديل ]ودنا ىناثاا هحولا ومش ازدةرشعبب ولا اذه ىمىرتشتنا ىلع م هردةثاع اذهىدبع

 ةقفصةعسلا ليقامناو امهرداذكو اذكب امنيعب ةعاس نعستن ا ىلعام_هردنبر شعب بوثلا اذه

 دق وهبف خرالا ايش ىرتشيال ىئةقفاكَربكن لاقي دئنيالااوئاستاوعزااذا ا ال

 8 هاهأ ًاةريرهىلا ثيدح فو ىرتشملاو عئابلاد وك ةقفصلاوةحلاصتقفسم وذل

 لجرلا ىلعين اوه كتمْمَص لهأ لئاقتنأ ر "كلا رك !ناثيدا ىفو عيبابتلاىأ قا وسالا

 ىو ناعب تملا لعستي 6 رخ الادب هدبامهددأ عض نيداعتلا نالوا ا هدهع

 ديلا قيفصتلا وهبْلقرع وهديَْمَد هاظعأ ارعراثيدحهئمو نيد ءايقيغصنتلا ن5 1

 ناك اموىلاعت هلق مازاد اك ريغصلاو قدا نع ء ىملهناثددس كاىو امج تدوصتلا

 1 جو سو سدو دبور وبمم

 ملا ةقفاعصلاى ره وحلا هلوق

 َّق وهعص ى رش وخلا ةرامع

 هأ قيفاعص و ةعؤاعص عج و



 ده ننلا نزيف ضمني اد للا د علت نيالا ن
4 1 

 ْن دولا ال ني_عماط نمد وق

 نولابيالنيعاطاهضعبىفو

 2 هو ٠و هو 3 هو

 وس وهو اردانءاحافرحالا كلذدم_ثاامو سورعو لوا ورومنز ل شملوالا موعضموهفلولعف

 (قفعص) فاقلافرح + داصلال صف 11

 لئاقلا لوقي هبفودلي وخمعماوهتلتقن

 ىنامتلا دلبلا فب رلالسسك * هيلع يافا ُدليَوحدأب

 ١ فكل بؤس ماس نم هلك ىلع ع تت ةغص ٌىّصلاو قعَصلا نبا تالفاولات وسسلاف

 ملال سايقلا ريغ ىلع قعصو سانقلا ىلع قعصهنلا ب سنلاو ملاك العورجوديزلزئعراص تح

 مسالا فقلنا فورح نم فرح هيئاناموعفلا اذهىدرطبام ىلع نعص ةفاضالا لق هيف نولوقي

 قعصلاو غض ية اوم ا لاتنسو وقّدغل فةفصلاو لعفلاو
 -« مهد

 هحرعاف قعصلا نيدب زب نعطدّتمعلا ناكود ”رمعلا نب ميت لاف لبر سا

 قملا ءابلعك لمخلات اك ْذا قعصلان بالحر بْن ىذلا أ

 ةقفاعسلا و مس ا علا( قفعص) اهندو أهل .ربنخ نعمورح الكعب و

 اولد, راحل ىرتشااذاف مهدنعدقنالو لاومأ سو روهدنعت لو 00

 لامس شيل نم لك كلذكو الامال ىذااوهو قوُفْعَصو قص قمع مهدحاوهبفم عم

 ْ الوهن أدارأة فاعلا" 11111111 ع ٌلءاحام ىععشلا ثي دح فو

 هنارخ ندعو و لات رمها شل نيذا ارامل كئاوأ ةلزنع معال وقف مهدنع سبل

 ىارعا لاق وىرهزالا ٌةقفاعصلاهمفل اوقتاملاقفتاضمرنماموب رطفأ ل --ر نع ل سس

 ةقفاعصلا ١ لامر رف لا قوُاورهكتس زا لاقب مك اوس ةقفاعصلاءال وهام
 -ءة ع5

 ١ ملت نسقماهلا وذم هلسقوا و هررعتساف د سعمه زابآناكموق<ةناعصلاو سانلا كلاذر در

 قوفعصون مسهل لاقو لانه لوح مه لبقو قفص مهدحاو مباست ؟تاض ةملاسلا

 جامعلا لاف قوفعصلاو |

 رمغلانولانإ النيعماط نم 00 راع اوقوفعصلا انم

 نافيؤرآلااماو ةريغى ثلواسعُت ىلعأو )و ةفرعملاو بعل فرصا ىمعأهنالبقو

 ىلعءاحام لكىرهزالا لاو ةماعلا هدب امتاونوئلا فدح عم هن دودد_ُثبوهنومضي ءامصفلا

 ه #2 ص ه <

 ىورهلا لهسىبأ طخ تير ىربنبالاقمضلاقوفعص لوي مسمضعب و ةماسلابلوخن قوفعص

 ةسيئالب ىداولا كوكي وةاكلا نم برضا لوةعصو قوعص لولعف ىلعءاج باك ةيسشاس ىلع
 مضي ىعأريغال مضلايسريغو قاريسلا اهرك ذفرسشلا ةكوكعيو ىداولا ةكوكعنامأ ىربنبا لاك



 ايت ا ل املا هوم ا نو اول 5 قي ىلا يو ادب كا وسو رك جازم ١ 10 احا ١ مدنا 2 رز 1 درا هع الا د ا سوبا ذة نشا /
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 سوس 5 ةمم <

 نو وووع ىأ هنمنوةعصاام ةقعاصلا قص-١ وألاك نو را نأ "آو ةقعاصلا مك دخاق لجو زعاا

 هئعت م ماعةمام ام هلأ هن ام ةلاعت ةوةزئمابنلا فقر تومدعبشعبلا 5 , الامه ىو

 رشنا فلق 37 اوقاف أف ىلاعت هل ا دا مع غوهامناف اقع ص سومر ومرح رو ىلا هلوقاماق

 ىذلل لاشي هنال ىّمْعلا ىلع لدقافأالف هلوقو اممم لال قولان ىلع اةعصبصت و

 مكن ومده نم مك اننعن ماونامنيذلا فىلاعت لاو قاقأدقولقمبهنيىذلاو باو

 ناو رول --وزعلاقو .توعوأاهعمست نه قعابنم دقي حفلا ةقمْبلاَوُق و ةعاضتإ 1 و

 ثيد-هلاىفو اًضأ وطال !اًةيودع لاا 0 سعي اشد ناب بيف وعاو ىلا

 نمناسنالا لعوشغن ادا المأ أةقعسصلاىز :ر 2 أىردأ الف ش رع قطا وماذاف

 امأو هنمةد_>اولا ةرلاةقعصل اواريشك ّت وملاق لمعت غم انام رو مشان

 اتومتوكيقعصلاولقعلاتاعذ توك زتوملا كوكي فت لاةةتاومشتلا نسوا

 ليقمنالاقدلتق قمار دو
 59 < جى--و وم مو 8 2 -

 رزعاو شا زلة عض كلفو ىنارك 9 د هنابل تحترضملا تار ءنلا ىَرت

 8ع وو 1 5س وم

 أ نوقعصد تئرقو وي الب د ىئد 0-52 اهاتقىأ أ

 و 0 ج7 مد وص

 نيبتوصلاديدشلاقءصلاو نوه ىألشلا 000 ةمارقأا موي ىلإ م هرذف

 وهورإةئفَيمتاادار؟ىرهزالاّ لا #2 ثلا هال اذا ةءورلاف قعصلا ١

 و: #7 سو < مص م

 ةعطق ل مقو نا ذعلا ةقعاصأ !زاذضاجازاوخراخاك هيص قعصن رولا قعصو هنوصو هضم مي

 007 ”ءاصأ قعصو ّن وعضو لخلق هتقرحأ الاى 1 كح عرلرئا طقستز ان نم

 نمةمالشلا نمقث لعن اتححذزاو ةقعاصلاَت رم نو هر ةقعاص ظ

 امناكلةلعاولاك ا تانخإلا لن رزك ماطاش الا ويلادهاشت ىذلاولاه قا رحالا
 ءوم

 ىمك هناد طخ اوناسنالا ف ىذلاع ءاوهلا لعلوئةوقلا خسفهمدص دست اذا كان الوه

 ١ ١ درا ولعل تزل راذلا 5 نمتوصلا كلذ 0 ازال مصسسي 2

 نى ةقالكلاقعسملا وةقعاص سلع نأ ةقعشأو اوءاسلا مةعصو رائلاهّمم طئاخأل

 هيتس ار ىلع هول رض ميت ةىبتالك لذي ملقا 22-4 ءاصدتب اصأ هال كلدب وب ! يبا نرغلا اسر

 مط نأك قاريسلا دوعس 4 لاك تقم حقق شن يدل رعفلا عمسادا ناكيف ل

 0 0- - 4 مف "اوم . :

 هقعاصوتباصافع رلابسةهعاسقىفتارتلا تآاهفب رلا تدهف ةماهتب بدلا ىف سانلا



 ١ شي لقد هيفا

 (قعص) فاّقلافرح 4 داصلالصف 511
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 و س 55 -

 0 قالا ملا فب لاثم لعق ديصلاوَادصلاانجاوزألا ناوى أنساب

 ظ ةنمآلوقدشنأو نيالا ديصلا ارعشثلاكو عارتنغىزبكلا شعنتانن نى 3

 ليلها #3 تايم وصايف
 و

 أ قيدانسلا عيباوقودتسلا ى مبوةعلافو كالا لبق وبطل دب تلاورعو أ لاقو

 0 | قريصو قئارص ىلع عمجيوةقيلصلا فورعم اوكار ءالا نما ن نعةقارلاٌ قيما 1

 ظ هنعهللا ىذررع ثيد_حىورو ءارلابوهوماللا,لوق:ةماعلاوءارغلا نعد رصوق ديوش
 ا 2و5

 نبانعىورو نيبيرغلا ف ىورهلا هاك ئالصبفرعألاو ب6

 م و7

 ةنسس هنا لوقيو هقي رمصل | فرط نم ىل#ملا ىلا رخي نأ | لبقربطفلا مو لك أد يناك هنأ سارع

 : كلا اكو سقي رصلا فرط 0 [ىحودغ أ الزوق,ناكءاطعنعهسسرغف ىاطللا ىورو

 0 'اينلاورا قارا قئال يلا نولوقيس ا فاةلابوهوءاغلابىور
 سادسا ويب سس

 قرعمو ل بعش نبا هدمجبرب رمل قرسو قرصوهف ٍقيقرىث لكحل! ارعالا نبا لاقو مدقتام

 - مث تا

 | نمالقع بهذوديل نوع وهفامعصو ا ٌةعصناسنالا قص (قعض ) داصلاب ر 2

 " هد منو 2 اس اع سا

 لئاقملاو تام عص مو هناك اند وهقعصو م هصواقعص و عسوديدسذلاةدهلكمعمس توم

 ةقعاصتاغل ثالث اهيفوا ممباذع لك نورت رخالاقو ت وملاةسقعاصل ةقعاص اضاهل اوقىف

 | نانالاذخأ» ىشغلا لئم ٌقدصلاو ةبسّمقلا ةقُعصلاو باذعلاةقءاصلا ليقو ةهقاضصوةقحَصو

 2 ه و

 اهنالاسةيو ران ةعطقاوعم طقسسيةدعرلا نمدند_ثااَت دوصلا ةقعاصلال ثم وهريغو راسا ن

 ىو هتاصأ ذا همسة قعاصلا معَ لايو هَ الا يشيل قأيالككادس .ىنااناز خل

 -5 ع

 دير اهاح رت ذي د سل لاقو ةقءاص باص اناسنا قرحأ ذاق لاقي د عقاوضلاوقعاو ا

 دعاة ركلامو وبس رافد ايقعاوصلاودعز لا عش

 ٌةقعملاى :ري نبا لاق باذعل اةممصممعالا اوديدشدع 00006 م طقستران ةقعا هلادبز زونأ

 حازلا لاك خلا رشا البكا رقهي و ةقعاصلا يكمن وصلا

 هةجيماعس لد *ف هق قربا 1 ًارف تاك“ حال

 ةقعاصب تباصأ ىأ تقعصندعر اذاو تدعر رح زاذاف باصسلا ركص وة: رح دح ىو
 م

 ندسللاثد :د>ىفو قعصو ل جرلا قعصلابقي 0 يل اع عا ارانلاةخالللو

 7و -)

 هلوقو هنفدل ال: اخ توعىذلاوأ هبلعىشمملاوه انه يلعاونانخيملامان "دان قوعضلابرطتسي

 لإ 7 قياديا 2 2



500 

 د د إو

 0 م 8 07 45000 2ع . 9

 هن ول نمو ويل ٠ مو زا .دنهل-رقدصت لاك دغل تمدقام سف طز ارتانايتب كا

 00 0 : و 2 ع

 هقد ص عج ى ه تام دصلا ىفاولاغنالهنعهقلا ىضررم ثددح فو ةنس ةءارقلا نال هنن تاغللا

 5 (قدص)  فاقلا رح« داصلالسف

ْ 

 ذا خي ىذلا كل و يتلى ادعوا 7 م اوقكىهالا هانعمو ريحا هظفل قدم ىأ

 ىطعملا دابضبق ىأ قسما اهلتعي ى> ةقدصاا ىرتسشن اللاش . غلا ولبالان مق وقل

 لاقي نأنوركش ند وعتلاقاّدحو ىرهزالا لاق ءاوسامهقتصتملئاسلاو قَدصتم
 ىلاعتهننا لأك ىطعملا قدس وامه ريغو ىمدالا وءارمثلا كلذ لاهتمنيو زيجالو قدموا

 لهالاهعمحو تاق هلع ضئش ىدلا لاش و نيقَدصَتملا :ر<هللانا انيلعقدصتو

 لاق فيغنتلا,قَدَصم قْدَصلا ىلا ثَدعما بسن ىذلاكلذكوداصا !فيفتقدَصْمن امها

 ل :دحاذا كيحاص لق 0 نموهو ؟ياشلاذلاو عفاش انيقدسملا نا كنن”أ 1ىلا هثهلنا

 ىلا عتهلنا لاك تدد_كفداصلا قاتلا تمتد دمتم ومخلادلاوداصلاديدشتي قدمو

 ثب دح فو تاكَدصلا نوطعي نيذلا هو تاتا ونفذا ىأتاف داق

 ديدشتلاولادلا تغب ديبعوبأا و رولا اميدأألا 00 ةةقدصاافدَعُ 4 9 ةاك زا

 لماعوهو لادلارسك.اولافداو 90000 رااشتدم نعد ساس
 -8 9 هو ما

 لو اشهد : وارلا ىمومو ألاقو ٌقَدَصوهف مدمس بابن نماييفوتسي ىنلااك زل

 داصا| قءانل !تغعداتقّدَصملادإ-ظاو لاملا ب اصوهولاذلا .كتصواعملادااوداصلا

 خراب 1 0 و 0 ا لاه
 ن وك نآالا ةقدصل|ىفامهذُخ ارو الراوعلاتاذو ةمرهلا تن افةصاخ ستلا نمءانئدسالاو

 سل اذخأ نع ىهنلا ثيدحلا نم ضرغلا ناك اذاهعتباما !ذهو مهضعب دنع كاذك هلكلاملا
 ِع 5 ما ا مم

 مهين ألا هيلعزعي هناللاملا برب رضمدهنالةقدصلا فل عفلاذخأ نع ى-م.دقو زعملا لك هنال

 هناولماعلا داصلا فيفْختب قدا نألاعملا ف ىاطخلا حرش ىذلاورعثالا سا لاك ذوق

 ةقد_صااوةقدصااو.دامجا هيلا ىَدوباممءاراعمهلفرصترنا هل ضسقلا ىفءارقفلا لكو
 ءاع ٠ 8 0 ا 6 ايل لن 20

 ىد |!قاهعجو تا راارهمقادصلاو قادل اودقدصا ا او هقدصلاو

 اهحتزتنيحتأ ارملا قدص دقو ىااغلا ىلعامهامنا نآ انيلاناذهو ىدصرثكلاوةقدش أ ددعلا

 ءاسنلا اول اوىلاعتهلوقفقدساوأ اهادضاهل ىعساهقد_صألمقو ناداني مسا

 هذه نم 101 انما ةقدصلاك نمو ةقدصلا عجتاهدصلا 2

 مع

 ادب ولا ددع سلو ثد دا قو را علال طصىاولاغتالةءاوز فو ةأرملارهموهو

 00 برعلا ناسأ ب 0



 اذا مءدفس غ8 2207 : ذو“ لي كيك ار د. يشاشاي
 ع

 كلذو لاق قو مليدعو قدص هر كاملا قدما ناكلؤالا# هدو>وهوقو ةيالصص

 أ ةقدصلاو ناكلا ىلاعت هتاادركصذ جلااهضتار ةنامثأتح ؟ماعنالاُ راكد صولانال

 عم اه ”« س27 - 2 2 و ه2
 دكهم يشع ىردىرسلالوطو 23 اكد صم موقلا ةرضهنمحرختو ديردلوق

 نمبلصلا خفاء قدس اوهقيقح مالا قاد صمو باعت نعةبالصلا قّدماوىرذكو رو

 ىسلا تاسالا نبسدقو:أ 1لاك قدم فيسئلذكوو سمكس عرواه غو امرا

 0 -7 007 3 ا

 عارقرمسأ 19 شو »2 هدد قداوماسح قدم

15 2 

 مثيولا فأن ع يرهزالا ىورو طاغفع رلاتبلا اذهىفقدصلادسع ولأ نظو هدمسن!لاق

 بعكلهدشن اهنا

 قدضافرشلا نمةامنمَقْدَصلا فو »* ةسردوُمملا فو اهوا ىفو

 أ نا ودق دن منعم نوعا تْوَدَسَو لصالون وقيةبالصا اوةعاصشلاانههٌوذ_.تلالاك

 نمقدصلاس ءللاق و نوت سردنبا ن ءى ربنباكو ايم نم نكقساو بلعىوكتفعض

 لاق هدو ىذربغقدصنوللا كلاح ىف« ةهدانلا لوق نمووذخ ا ةغللا له انكلو“ ئىدق هب ةةرالصلا

 أ لاي . كلذوكوةءالدلاو نللاو سوو رلاوة دولا فاصوالل عماشلا قدصلاامناو

 وو ©

 اذهاغاودب ود ردو لاف ةقدصتا رماد قدصلجرلاقيئث لك نم لماكلا قدصلالدلخلا

 نم فدو ىفقدصت هنا ىملاوهتمعب قدصأا ن : مقذ_-كافوذَسةأرماووْدَص ل رثلوقتلزغ

 1 دى ود

 قوما ىطعيىذلا قدما ءارقغال هللا تاذ ىف هتسطعأ ام ةقدصا او ءارشفلا ىلعههتقدصتام

 5 9 -- 3 هه <

 ىعم ل قو انملع قدصأ ولد زنتلا ف وهيلع قدصتدقو ناكسم ىل اء هءتقدصئامةقدصااو
 ه م6 <

 | وسعت هوبات دا ء«ىدرلاو دسجلا نيبال ضفت انه»هقدصت

 لاقف انيلع 0 و لكل أذل ف فو أ ذاج لمة عاضر رانج وىلاعتهلوق ةرسسف بلعل نالاهتلقوأ

 هملع ق ىدِص دوءىد راو نيام لس فلا انملع قد ةواهج الص 7 لو ض اجا .:ةاج نه

 لحرب لقتالو لأسب لحربتر رهو ةقدصال ل باسقلا قّدصْلاو لعد نه فزع نام

 تاق دكا نيقدصلا نا ىلع وق ةوةقدصلا ى طع :ىذلاقّدصدلاا ناهلوق اوقن ةماعلا رقدصاب

 ارك نوير نالإل اهاثمىفت مع دافاداضءاتلا تملقف ن 3 ةدصتملا لأ اذاضل اديدثتي

 كدب :؟ورل ان قطا لسا هناىراتنالا

 وا مد سدو سا اع

 الص «ىرت ندرك أترقلل 37 مهرا دف ىلءاوقزر من وأو

 قو



 7 (قدص) . فاقلافرح ه» داصل الصف

0 00 
 قيدصتنأو ل210 تقارف « ىنتلأسءخرلا مويىفكنأولف ع

 ه 857 و م

 قيدصأ مكنا كاملثمم 3 0 ىونلاو ىأنلا ىلع 0

 بحاصتأ نيل ىممالاو دو دشن اودع همر

 5: يى وس سس ون

 اونا اذا ل ةعمهل س ءاونيد 5 مهل سبل قيدص موق لايام

 رخل نيبابحلوقكح لا ةهج ىعرغسياا اقدصأ صاع ةيددنالفلاقيو
 2و وءمو

 رب رحلاق قيدصثنؤملاو عم اودحاولل لاية الا

 و امس 52 هع 5# ردو عدو مرا مودم دع

 نيدو هو ءادعأنيعأ 3 انبواق نيعرأ مىوهلا نص

 كطفل جا #23 هءانعتدرأ نمامأ سثاوأ
0 

 س َت و هوم 02 ان

 عدباوءاقالا تنل قدصلاو #2 قِيدَصَن مواماوذ انرع-د و 3 ثم يكل ندي زي لاتو

 5 ١ 2 0 و

 تاايتاس+> لاما هد ضل ظللت
 هع ١ وة » < 2 صاع 2 يأ وم 9 2

 ىذو | تلد و دصوءاقألا ىدص * هنأو 0 ىلص

 و ةهدمع ىوو

 وو توج ودرو سارة ًايدرد ترفل 5 ملا ةذصموقورطنلا فذ صولا قدس
 0 ا رس

 6 ةقداص "لجو مح اذاه :ءَبَذك اولاك ني-اهدضامب | رداع مولع اوددقأل الا » هوقدصو |

 هل لوقامأك هد وذكمايل اولاق

 هناقودرمدنعرا رنىاح 5 هتايحىفهقلادازديرب

 دوق ديلع تاج اذا يشل ةدسوةعاشلا نسير شلل باققهت اق دي

 و سو

 للذل اع هل لا قداصو أ عفاقدشسوذ لج وهقدصيامىأ اذ هقادصماذهو تفتليإو

 ةيدننن فاق لاق كلذ دو هم تماس رطت يلا او عاملا

 ىكبو 0-5 4 :و 9 9 هد

 . ء .٠

 يندد وريال رسال د ىرسس يلا اذالوش

 01 ع هم وى ىو علا

 5 قدام ضم سأيلا5 ايغشوسا 09 9 ةيشا اياك

 ىئ 1تءاسلا ل ىلع نوكبثأ اذوجيودبا ثم عالكس ايقوغىلع قدص عج نوكي َن اروح

 موضعل رمسف هد ودا اشيا قدما او ىا ًارلا ف كلذ لاةي دقو س رثلا كلذكو ذة قداصمووُذ

 كا

00000 
1 7 9 



 لاق دصلاىارملاو هلوق
 ةكسنىفو لصالا فاذكه

 سوماقلا حرش نماؤملا
 هسيعصم مأ هررسولا ىرملاو

 ف ا ا ا ا ا سن يع

 (قدص) فاقلا فرح « داصلا لذ 4

 قدا ىف ةغلابمىأةقي هتصدماوليزتتلا فو قَد ِيدصااوناكملا اذهىفقمسفلاب
- 0 

 اكول هيقد صو قد _هلايءاج ىذلاو ىلا ةءاوقوقددصتت اذكأ ابسنلا ىلع قيد هلا
- 

 قدس ىذلا و مل .وهملع هللا ىلص مح قدصلاا ىذلا لاَ هنا هملع هللا نا وضرب اطيبأ !نب ىلع

 دمع قدصلا,ءءا-ىذلا لدقو مال_لاوةالصلا ام هيلع د متو لد ريح ىلءقوهنع هن !ىذرركم ونأ هر

 0 7 5 سانت 5 ما 5:

 هنمئثقهحلاتعدال هللأ ع لك قدص نملك ثمللا ثونموملا هب قدصو )سو هءلع هلنأ ىلص

 - 0 0 3 1 و 1 ١ 75 لاق ص ًُ

 ءادهشا اونوةبدصااو ل>و زع هللا لوقوهو قددصوهف سو هملعهللا لص ىننلا قدصو كش

 كر م 0 عم. < ع هع ر 79ه 0 ىفس 0 و را

 : بتدحس نب !نم دل لقا دا ىآاي دك رت اودرب 0000 مهبرددع

 3 ىو 000 1
 ب ,وبيش اكح قدرا كذب وكلدكو ا يا 1 د لف لاف

 اتعنهتاعح ناف كلذك ق قذصُا اا اووهلحرلا مةاسموذاملا نكي فاضم قص لح .رلاقو

 دشنأو تاكدصءا و نوقْدَص موقوةقدص ى هوة دصا!ل>رااوهتلق

 اسرففصيةؤرلاقو قد“ تاذفانئأ * ٌقَدَلاتافددناذ الاَدْدوْدقَم »
- 

 نص و اما ع

 0 0 اهدصلا ىلسقددلاىارملاو #

 و مسا سدا ل ا[ ع ن 0

 1 باع ء 01

 3 59 ونأ " نلاشلا قمقفخ نال كلت 6-2 1 15 000 ؛انكف

 هللا ٌتقدص رعلا مالك نمو بذكلا ىللاك ىأ ب دكحو ّقْدَصلا لاق ىأ نال ىقدص

 ةقداصملا قادما واذكواذكل عفأ لنا دعدتلا تفدصال ىعلل اذكوا ذكل عفأ لنااثيدح

 ةقاد_كلا سنالاو هللاخ او ادصو ٌةقداصم هتقداصو هله ضخ اءاضالاوةصوصنلا هكَدصو تلال

 ةصصتلاو ملا هقَدَصهنا هاتي 1 قيددلا 0 1 ري دل قاع انتو

 قراطنيةراعلاو قداصأ وعاد ضأن امد ضو* ادص ع بجباو كل قداصملا ةددصلاو

 ةم ومو ب

 قداصالاو نارا لد 2 تا رع ل ثم برا

 اكل زملا و اعجبقيدَسلانوكيدقو 00 ادالبلاو ىداصألا تركو أى ريرحلافو

 ةيورلاقو دابا لقط ازال أميج قيدصألو نيعفاشن مائل
 - ب 2

 ليج لاف اضيأقيدصىثنالاو #2 اهقيدصنمىوم اهاهعد 2#

 قيدصتن ا راها فسكت 0 تر زعل مناك

 و 0 - موو من م ةدسص نس ند ع2

 لداومقيدص ل ىدعسوان امز 95 ههجوانوهل شيع مقابل هيفرشك لاقو

 ل ااايقيللسلالالالفاا ااا ااا

 لافو



 1 (قدص) فاةلافرح * داصلاونيشلا لصف
 يدع
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 عقلا و قيشلاىلاَقيشلا ن م”التما لاقي بناحلا شا وني رفا هولا وفادألا
39 

2 
 ليبقو 3 قتلا شك ىءاهيل ا 3 كد ودؤاقترا عاطتسإالل يخل بهل فق بق ا

 ىلدهلاس» وذو لاف لم اوهلءقو لش

 22 مصر

 قيشباَد مى راق ١ يدأف #* باسماهيفةفاش طن 3

 انقل لاك زد #0 ًاوهلاقيو هبلقفد باًقيش ىرتقيدارا

 27 ا
 ىف طونرملالبحلا اذه عيش ةنادارأ اًيمقرتق هلوقو #3 قبتلاو يسشلا نول نطو ءاوغش 3#

 "ث نع كح

 نأىلا حاشالودس 1 موو اولا ضومىلا هلوزنتدنعقمشلا

 لزم نابشنا وسلا نمبرضُشلاو هفففنزمهلا اصول علا *اةسباسملاوارولقم لعب

 هاخاى رة ندم هل ولاه ابنا ٌتدشلا طاينلا

 دّدمملا عسنلا ف ىصانصلا عوك 35 هنقشنحامر .رااوهملاٌتمح

 1 5 0 7 1 ١ و.وس

 هشونت ىوربو
 6# - 2989 ساس تم

 ايو و اودصقدصد د قدص بذكل ا ضيق: قدصلا ) قدص) ) هلمجط اداملا رع

 ىلا الاف قدصاامأبنأ !تددحلاهقدصو ةوقلقهقدصواك ادضتو

 ةمو-9و<-

 باذكه ع" "او #2 اهي دكو اهئودصف

 959ه

 نءهو مم ةقدص تاق ء م تعقوأ ا انيس ملاَذكَو 5 ”دصم ولت اقىأ ١ 92 و

ا فو قداصلا نم غلبأ قود صل رودس عولاالك نع 5 .قّدصلا مهلاشمأ
 ع ؛نسى قد دلثمل

7 
 دو«

 كلذك امهاهيسفركب وهل ىرخ ملا لاقق لج هناكرتشملل لاقف ركب عسب دارا ذولا د

 اهب نكسب لبقو ترفناذالبال اراغصا_من : 2 ,ةكدذ هوؤد م بحاعب حاضر

 هاه -- هم يي

 هركب نع ىةدص هنع هللا ىذر ىلع دحقو ه را نى قدصى راشملا لاّقذ ةصاخ5 ةراكملا
 0 بيور -

 عمداصلا ب و كثيدحفكقتصب (ىناتسْملا اوهريخ ققداصالب درمضد لهوهو

 ماقال تارت عرابقتاو ميبرضلا اد عدن ويدس نيب دقو يقسم اك ندر لوقتاناز فاعلا

 مهغيلت ىمهقدصن ءلسرلاَن منيخأملا لأسدلالي وأت مهقدصن ءَنيقداصلا لمس ىلاعت هلوقو

 أه اقفل جو نواس هنأ عيل تلا نالم ب نر 3 نليكبتا مم اول أنو

 قيدصاو ةراشالاو ةغلاملان ودير ا رعش مهل اوةكق داص قدصو ردصلاءاذصو هوى

 ليثقلا» اسآدقلو ىرهولا هر ذلمعلابةوقّدَس ىذلا نوكيو يدل(مادلا سل لان
 مص ص

 ا ا ل هيلا وسما اخ ا ا يا ا ينو سوم م ا مد / 0 ا
 ع ٍع تا 7 نسور اج ا 11 نر 7 ك1 ال ا كييرأ هلم 3 1 ا

 7 و 7 ( 7 : 2 1 0 نا يا ا ما 5 0



 ىذلا جلا ىلسرادان هلوق

 حاصلا ىف
 «قربلا كيداكدلاب”ىيراداب
 ما

  (قشش) قافلا فرح « ئيتلالضف 4

 محد معا

 قاسم ريما اله #3 قامدت لك ذو لن :وافأ 2

 2 رخنبا سردار 2

 وأن نم ةرام لكوايو مق متدقو لاعليوطُو قهاشلب .بو عفتر رمال للا قهاشلاو

 هاش لح وؤهاشلالب يل 018 كاعد مو زي دقو هاش :وهف

 ىألابمبا قهاوشىألابملا سو مل لولا سدج و قماوش حلا اوالوط عنشم

 اهلمعتسادقةم_سرافةلك ٌلزغلا كال اهلوح اة نررتلا «(قريش) اهلاوع

 ةن ور لاك برعلا

 ار مدلارادأىواطلا كلك « 5 ريآل مانقلا بج ف تدار

 قادتشالاو قول ١ (ةوشإ ةسفش> كأن نع هلكرافملاو طراعلل اوثئاحلا رمت كاذكو

 ةكرح او نناد وتوتر اوتمسلا قا دفاودا يار 5 سفنلا عاز

 ىقاشلاي وةرحخ ””الالااناسنا قوتي نا هنمأ اذ نشْوتلاَقو ُناَمْعلا قولا وىوولا

 دق قر اووناشوهفىدوديلا

 هه سوو امو < سا مور

 5 قئملا قوم تهد ةفاربص 331 قرا كد داكدب ىسر ادان

 | 1 نالاتوةرورشزومهعننبلامز د وبس لاه ةزمهفناالا لديأفقاتشملادارأامنا

 ايإف ناعف:_فممال لد اتاي اكل نءفاّقلا لدق ىنلافلالاةكر رح ىلارطضا هنا ىدنع

 تبلقناىتلاواولا ىف تناك ىتلاةرسكلاا دار هنالرسكلا اهلراتش!هناالا ةزمه تءلقن ا اهكرح

 || جاتفناو اهكحمرتلافلاواولا تءلقمث قوتْسَموإصأو قوّسلا نم نل ّسشمهنا كلذو اهنعفناالا

 | فلالالصأى هىتلا واولا ف تناك تلا ةريسكلا ل_عاهكرح ف لاالا كرح ىلا جاح ا! :اهلقأم
 هل و صدع نه ع هه - 2 ة- -

 001 د دو اهنس> ىنقاشمنملاسقي و وش ياذا تؤ جاه و وس 3 وس فاسو

4 

 ةمض او م س 2 57 نس

 ادعبأو قاشأ اكازتزيتتت 3 , همر كَ

 حذربنبا همقثوأق هلا ءدماوسدتولا ىلا لالا قلع ادسعباقتاشمان ددوهان:عملاقفدرسف

 و وومع و 2 و 2

 تسلقنا اما لاكقايشلاو قيشلاو ةقوُسَمى وف طفاش خلا ةدنيل اهتلصناهقوشأ همرقلا تش

 ةلَرلا نيا 0 رمش قيشلا 0 ل اد الءانا,مفواولا
1 

 و ما دس مااا أ

 فقادالا



 710 7 1 4 7-1 00 0010 0 ا 2 57 3 1 اغيل « رب 10 زج للا < 7 ا ا 0 007 هياط 68 وين ظالما كيج جا ا نال 11 < 0-لا يا 3 م
 : 0 7 3 77 7 م رار و

 64 قمث) قفاقلافرح « نشلالصف

 تحو قر فت نا هناف كلامو ىلام طلخا ىأ ىقناش ضعبل مسمضعإل وقف م-هلاومأ تقرت اذا

 نيل اة اوناقمسشلا وتسّشلا فةكرا اهلا قانلافانيلعُمَت طابخلا نافناَتْدُش انملع

 وهذ 0 دي 0 ل :نابلمعي ترا

 د 03 4 هرم ب

 ا

 ' قيما هاو #4 هنو رالىذلا بابل خال

 يا ارفق لاى مالاالاّرصلا اورشحا مالسلا و ةالصلا هملعوانسن ىلعناملسةصقىفو

 ه م مد

 (ددنسش) ند نمراسجلا اهب ىتتةًأرمملا سأر ىلع نو تفرق

 قيما م 9 ءاسنلا نءةمضخلا دمنا (قافنش) برعم يأ منا

 ءاكملا ددراكو مشل وق سرب 2 راسا د قمت تاوصالا م مق

 راما قيم ليقو هزار سفزو حوض رتاراملا نيبو ةتترا وتب هزدصف

 سفنلا ارخ اريفزلاو ريفزلا دضقمهشلا ثمللا ها رخاريفزلا 1 ل روستو ودق

 تاوصانم قيهّشلاويفزلا حاجزلا لاك قمهتوريفَراهيفمهلرانل اله ةفصف لجوزع هنا لاق

 معزول اك ادج مهلا اند ونينآلاديدشنمريفزلاو لاك نيب وركملا

 قمونلا نم راجلا توصءادتا ةلزنع ريقزلا تانيسفوكلا و نيد رصلان مةسغللا له ضب

 ريفزلا لاف ق ربشوريفْراهيفمهلهلوقىفعسب رلانعىورو قيدلاىفهتوصرخ ةلزنجقيبشل 9

 هنا همسضغدةسا اذا ل>رال لاه وبضغلا ديد شق هام .ودل-رو ردصأ افي اوقاحلا ىف

 ند حجرات وص هت عميس لاض دو حاهاذا ل_-هاصودوقهاشوذلذبو لهاصوذإهناو قهاشودأ

 ىيقعلا م -|نصلاقو نعبهداصأ اذا هملعرطانلانيعت قت لاق يم هفوح

 انقارُتنستو أ هس أردغل هلورعممل يع تقمتاذا

 هع ءرطانلا يعور“ ني هوه تاقد دعب هييصينا تدشة هماع هتيعتاسنا تفاذاهناربخا

 "لظنحلاهو قست ٌقاَهْمَدلاَو تافه ةْوَسنالف قت لاق» ةصصلاك ةَقْشلا وهي هناسعاو
 1 1 نامل وأهتينكو قرشا

 قولان مهافعلا قاهشتكن اولا 8 هناكسنعماهلا لي زيد 0

 ةداّمبا لاك ابنت كد لاَع» 1
 و) 5م و نص د” سد ه هات. ىو ىو س

 قلل ثملاومه مهعطقت هيا ع 3-3 قاربفرطتاددوخ لوقت

 ةرابع مهسأ قد هلوق

 قدن_ثسوماقلاح راش

 مب رعم ىمع أ مءارفعك

 ديردناهطبضوناسلا | ىف

 6 ونلاةدا زيمكحوذفنتك

 يدعم همك هما



 د1 و يف اواو زا ماو عل ود اولا و ع وال

64 

 (عركملا ني دسم لاق) نيرمثعو س + ىلا س#نيبامدب ربدَضِن رفلاهيفسحت م/امّوَدّش , لاول اك

وقذا الو هلوقبه يلع هده اعدبددود سعى لق هسا رخل ادعسوأ اقلط ادق هنعهتلاافع
 ها

 ةرمشعس جسما شعلا نيام اوق كلذكو ع. ىلاوهاغا ٌلاَحرْمَحلا ىلا سا نيرام قبلا

 هدلهو دبع ونا هف رعبملاظافا ب رعللن اانا هلوقب د رباب اوقي ناهةح ناك

 نيبامد_ذقامناو كلذد_:ءَفْك!هتلاهجرد ببءوأو ءالعلا قا ةذكساو ظفللا فةحاشم
 لوةينأرطضف امهامساذاالا نيتضيرفلالوق هلحدنالو ا..تيمستىلا حات-افني-تضيرفلا

 داق::الااذهسلو ناتضد رف كانه سلفةريشع عد راو اعس لاف اذاوهوةرشعسةبوا ريشع

 "اة ءو سلا ديلان رعلا ضع نع ناسكحإا نءءارغلاهاكحامىلا ىرتالا ءوشد |

 عد رأىلا كيسا وقب دعس معز ىلع ناكونب رشعو س*-ىلا سلا نييامدي رب هناددريسفتو

 الو ءارفلا ىلعلوقلا اذ_هدّقن لو صضاخمتنباببفف ني رشع واسج تغلياذا امالي رمشعو

 نم لاما ذهونيتشير فلا دحد مقدنالالا كاذامو نع لوقنملا ىرعلا ىلعالو قاسكلا ىلع
 و 0 0 07

 ةعاقلا نبعل و ةمصضوملا أو نس لا شرأشورالا قانشالاو لءأهتلاودسع نأ ىلع ديعس أ

 تيمكلالافلما هيد ”لمكت َنوكي تحرش لاقي لازال لل دي او

 و ص وم ع هو سو

 لفلان اهم 03 تقلعاذا تاسدا ناك

0 

 لوقي 0 ةرلصْملاو ةددلا نودام قمل (ىبمصالا لاك اغّصلا قام نمةيدلا نودناك أمودو

 3 فاواهلمسمقوفنو: ا ترمأ اذاوا هيثرتكيالربعبلا ىلع و 0 اد

 او و اق مصس 83.

 لفسالا قنشلا ن اقنش قنشلا تيمكلا تدبريسفت فهريغلاوو ل !اورا 0

925 

 قل 2 ضاخم نبا ىلعالا قتلو ل الا نم 0 لي ءاشلشسالا سلات لعالا لاو

 هلا و ضاخةنب انو رسشعتايدلا فل فسالا ٌقْمَسلا نو رخآلاقو لدالا نمني رشعو سجس

2 

 ءاطعاوت الا لفتت هنأتيبلا عمو 00 اياك اللتسزع آو ةعدح نورس ءلعآلا

 ا

 اندب درعلا نمل->رلاق و اهأرا هفافذتسالار يعيني شع مر 0 ةريثك تايدع .رغاذا هلأ اكفتامدلا

 د هد 7 نةثرلو <

 صاخرالا ىلا متناك اذافلد ال٠ نمنشصير هلا نيب أمي ردوقانشالا ىطعيىأق ن2 نم

 داس 85 5 )يت 200 ١

 قدس ىطعي قدسي نوكي وان ئاهدحاولابملا ىهوق مشا ىطعي اشي نوكي : ولأق
 وهو

 و5-9

 قيشممأو بوثلا ىف قرنا رأى عي قدشلاذخأ اذا لجرلا ى ا .[عضوم ىف لاهو نول

 انشأ ةثالثلاوأنيلجرلاولجرلا ىلعنوكينا انس اوةيدلا قانّش أن مذوخ«عطقمىأ

 اذا



 كا اولا لا نوع لن ل و ا ا ل ا و يا ا ا و هك تنايداكا عيب ارب ,"ةيقلاو ب اوح ا رخل دقوا: ل كح 2 كايين 7 اطل'م عب 1 يل لا ل ا ا 2
 1 5 10 6 خا / 0 ادم وع ا هو هايف كا يا ور 3 95

 هال (قنش)  فاقلافرح ه« نيشلالصف : ظ
 - ردم 31671517 1777312 فل 71 2:33: 05:75 57 ه1 5 طل 77070675 نطاق ةلاطلا

 لوقي ةريششع سه ىلارشعلا ىلع دازامو رمذعلا ىلا سلا ىلعل بالا نمدازاموهونئتضي رفلا

 الدر حده لطخالا لاكو قاذّشألا عجب كلذكو جو ىتحقتْسلا نمذخؤبال

 الج قوق مان وُ اذا بتال قاشتوأْمَ

 0 « هيتامدلا قانأعن مر 5 هلوق ف ىنارعالا نبا نعرش ىورو

 هلام ضنا اطدلا هي دف هذ ان_صأ تاددلا َقانْسأنا كلذ ف فار ءالا نباريغلاك و ةدئازهلماك

 نوبل نبا نورمشعو نوبل نبا نور شعو ضان نور شعاسأجأ ”لقاعل ااهلم لد ءالا نم

 نيس

 حد 0 ا اًذهَوانمصَوم انيكفاقأ ىو هعّدج نورشعو ةقح نورشعو

 رعشف عقوىذلاو“ ءامدلا نع 0 ”اشعلا نب للابد دو تاسدلا نودام تان للا :

 وهووإقاملتعنلا ىلع ضفخلاب قلعت ص لطخالا

 الملا لم. ىتحةبيركلا مو « هب .اربفاك و ريغ سرافو

 نزع لاهو را ل ىلعالاجلا ى 0 .نيتاامهدجأ نا.نعم هلْ د قش عع قائما و

 ه رس داخله تو رألاق ا : لا : رينارخ رخ الا ىنعملاو لطخالا »ىف دارملاوهوهؤافو

 ىلا اوهام لام رمشعلا ىلا نسل - ةلادسع فأل وق رب رضلاديع_سونألاف ىرهوحلا |

 نار ةرشعلا نيبام هلوق كلذكو ناتاشا هيغفرسشعلا غلب اذاف عسن ٠

 اة وسلا رسانغاو 0 .ايشالثاهتفير شمس تفابا ذابت اح

 ىأ قانشال لوق 000 عج -و فضا ىأ نمد خاامتهيابامىلا وشو ءيثهنمدخؤد هنال

 نوكي نا كالذو ةقدصلا نم هلع بح امه سفن نع لطمسلهريسغ مغىلا هلباو هم لج راتبا

 رخ<الا معى هَغامهدحأ قَد اذافناتاشام ملعب جف ةاشنوعب رأام_.:مدحاو لكل

 هريغلامملاءلاوأهقغلجرلا نبال د أقانشال ةوقولاع شاد هدي قدا هدجون

 لمعس ولأ لاق ط ذلخال او هلوقل_ثمو»ولاق قرفتم ندب اوعمدف ويقل :اشنال لق :وةقدصلالطبسا

 لالا اي لم طبلا لكا دارا اهوا ددنعو اقر ءبملباملااذهىف اطافلأ ب رعللو

 5 لكم نيرشعواسخ دا غلبقناىلاهنشملا الوسم يلع بجو أ لجلال

 نبرشعواس:- تغلباذاقنإ رشعو ع نير مشع ىف نغلا نم عرقا ى هيف اهيفهيدوي

 2 م 7 24

 صرف ًادقف نيعدر اوس + ىلا نيث الئواتسمللا تغلب اذافلاقعلل ىدؤمىأ ألقعم ضاعن امفف

 نين عو ني حالا نقلا نرعلا سد نع قاسكللا وفا رقلا لاق ةضيرتالا قش عواا

 ) رمشع ىلا برعلا اسأل < 8(

 1 نفك لوما انبوب



 .(قنش) فاقلا فرس ه« نيشلال صف 061

 قانعالاىلا اهقانسشاو ىدككنآلا نيسان اماهءاس

 متقاعد هطسسو يذلا تتش ددسو ا هقنم ىلا لامير ىئانممالا كار الانبا لاو

 الدواسوق فصي ىلذهلا لاقو

 طارقلاك ةرغلا تالاسم 5 تاه ملباعماهبَتسَش

 دام لان آلا رئاتشا و حبا دا ل 4 ارقلاو لاف للا ىفرتولا تاعج 00

 اهد>اوةيناثلاة ضر رفلا سن ىتح؟ ءيشهنمز>ودال اًريدعلا ىلعدا زا غلا ولبالا نمنيتضي رفلا

 قانشلا اوني ىتحقّسشلا نمذخؤبالى أ ٌقانشالث د دحلا قوّلبالا قانّألابمهضعي صخو قدك

 نملح رلا ناكل مق لاخلا ىفاتس واس ةئاملا ىلعلبالادءزتنا ٌنَمَّشلالقوةيدلان وداماضدأ

 الا ١ تان دل ناش و ءافولا ىلا تسملو مهتسل عطقملاباحصادازة لاس لجاذا ب رعلا

 دوقالامةيدلا نم قْمَسلا لمقو ىمظعلا ةب دلاباهتيلعت ن ءاهقاقتشاو اهيفتدايز هل قو ماقلا نود

 نوداماس [ىتشلاونتضي ردنا نيوامةقد سلا ىو اوان عبجاو كل ذوو شاك بف
 تاحارح تاداهعم تناك اذاف”هلماك ةيدلا ىهو لبالا نمةث امتلاجل اود قو_بنا كاذوةب دلا

 رعاشلا لوق هنمو ىمظعلا ةيدلا,ةقالعتما مناك انألا ى هك دف ةيدلا غلمال

 قانا كلذكو لاف نيّتضي رفلا نيبامقا ّشلا دسعوالاف لومكلاىلاتاندلا قانشأ

 سلاتاندلانال ءوثىفضْئار لا قانشأ ن نم تاسدلا قانا لاق ودنلعة تقاير تالا

 اما ةلخل تامدلا نان و اهساندا نم سنع وااهددع ندهد> ىلع ديزءئثاهيف

 لاقامباوصلاوركي. والات تمرس 3000 قاقملاو نوال تائيو ضاخنا تائب

 لع دازامةقدصلا ىف قبلا ناك اذا تاو دصلاق انشا ةلزنعتامدلا فان ثالانال دسعوأ

 اهيلعداز ةيدلا ىطعأ اذاد.سلا ناكم رثالاو ىقمالا وى رعالا نبا لاقو ل بالا نمدضي رفلا

 ابيفناكاذا ةسضيرفللاىفوتّشلا ةلزن هيدلا ع 1 هلضف كل دينيمسل لبالا ن :.ماسوم

 9 و 5 دم

 ىلع هالا نم س# ىقنشلا ىنابيشلاورعولأو طعملا ٠ نم مركفامتا بحاون ٌسدلوغل ةيدلا ىف هنااماوغل

س افءايش برأ رآنبرمدعفو هامش ثالث ةرسشسع سة قوات اشرسشع قوةاش
 55 اشلاو قدا

 5 هم ل لال 2221
 لح نيس ١نعىكورو ةضارفوهفكا 3 قوفامو ق:شءاسش عدرالاو قنشهامش ال-هلاوقنس

 هللا لص ىبنلا «.ّءكىذلا باكلا فو ْمغلا نمنيعبرالا نوداك (ةلطمةضد رمل نودام قدس نأ

 - م - ع 2 58 - 2 3 2 .٠

 نياموذشلا ناققامشال هلوقدسع :والاف قانسالو طار والو طال_>الر جن .لئاول ل وهيلع

 نيتضيرفلا

00 8 



 د 9 ننال د 5 000 0 كي 57 0006 7 5000 000000 ها و ا ا اا ا اس كا ل افا 0 500 00 5

 66 (قنش) 2 فاقلافرح « نيشلالصف

 بذي بح قانْدل اوودعلان 0 5 ا ل لاَقف
 ل

 ماك انملابامهت ناقة ًدقانلاو يسبق 0 دوق ٌاعدبباوةقانل اوريعبلا س 1 - و .

 كافر لاسر ةنماصر ا هن ريف ةدوعىلاد هذين كاذواهةةئو اما قتيلا 5 ئ

 امغا وةثالءلاونيص هلا ةيلخلا ىف قسساع ر رفةلللا ضر رع ق عشت مث ص هلا لمس قدوعلا كلذ

 ىلع ىلاهدشةدادلا س اردو ونش ىللاةلذمسأو اهدالوالعتلا تعصر اذا اذ - هلعفي

 زحارلا لاق لد داير لا يودرمتت واهقنع هايس عقال وأةركش

 قاسلا مع سباءل دو عسا و قانشْى صادف ورقدف
 هس < ث

 رضنلا * وطعكأ #ُ انوا مص عردلا فو #3 باهملانيديزيو جات اثيدح ىفو

 لوطلال ىتسلاو هدرا نسارلا لوط تس لاول وطلا ره اوهوراتوالا نمد قّمّشلا

 2 قوس ه< 3 هم كو

 بدذهتلا قاتشوءاقنش الاوريعبلاكلدكو سأرلا لد رات قئسا سركفو قنسأ ىدع

 دشناو قون تو قانش ل يوطلا سرفلللاقيو

 دوت ناار ك ع ييضبلا ى واتا #3 بتتناك

 مم -

 ىنثيالقاسشتأر مد وٌقانشلجرو ةقد و ليوطُف مدل حو اعلنت "ود هاو 6 قاس ةقانل مث نبا

 و سدو سلا سس صم ا 20

 قاعمهناكق بفأيش ىوهقذشو هع عسجتالو نال فايل باين اندقا 2 الو

 اى ةمم

 »*» قانْسمِونَمِبآَقاْن ما دشناوءوش لك ىلا الا ىانثلنل بقا ودابج
 سم مو 2

 لطخ الا لافرذح باقل نعم قدس لحر و

 و مم هو 5 س :ووضص

 قدس دبنيم قرادن نويودد #2 اًمعظ ىرتل هروُتل لوقدقو

, 
 7 ةانشاهل لمح انتا رقلا ا وكان أشد تقلعطت لك و اهمقالعت هرقل قانشو

 5 ىملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع تامدنا سايعنباثددح قو ةيرقلا مةهيدشد طيخوشو اهقلعو هن

 ريسلاو طمكناوهةيرقلا قانشةدسعو لاك ةب رقلاقانْشْلَخ ىلديلبالا ندماقف لاق ةنوهمتدب

 واهي رقلا ىذه ون ىذلا طيخلا هناقانّشلا فل .قو ىرهزالا لاك دولا ىلعَمب رقلا هيل عت ىذلا
 ثصدلءاكولا لاما لكمال هي رقلا هيلث ىذلا ماصعلان الا ذه ىلع لدي ثي دخل اولاقةدازملا 3 نيم 1-0 1 . : -.

9 0 0 
 ناإةءام نمرهطتنل لمللا نم ماقام لسو ه«بلعهلنا لص ىنلاو-اغاو ءاك ولاوهقاشلافءانملا

 لغتنا قانّشلا ىنامشلاورعو أ اهةلعاذاوا.ه”كوأ اذااهقَنْشْأو ةيرقلا قسد لاقيوةب رقلا

 ىذغ لاهو ودعا ىلادبلا



 قولصالاباذك ةصخن هلوق

 ةصيخم سومافلاحرش

2 

 ادكههسذنامسوماقلاحراش

 فد ةب قراو»و ناسللا ىف
 اهاىوسةهباورلاو ادئاص

 هموم همك ها ءادك

 (قمش) ١ فاقلاىرح #« نيشلالصُ) 1
 موس

 (قمن) قاسو قاممو ىو قامت ز وكلا لاقيور ع ولأ (ناث) قلة ىهئاهصس تقلأ 32 يدم < .٠ عا
 سالم ل3 ص دس

 ةيورلاق ةقامّتو اعتق نوذملا حم هيشسي ذهتلا فو نونملا حْسْقمَد |

 22 ما هم س

 تاما جيتار رسكاذا اقع مس قسد قو * : قمل سوا عارفا عر

 « امثال لوكاشلاب 2 د حارلا لاقل + اقلب ذو مدلاب طال ماخألا

 ”تومص سمع

 لاج رام ا 0000 لارض ملة مواسم

 7 و 5

 اق راه ولدا دو ل ىفاسللا, هيي وقرعشم بو

 2 هادف ق ثلا ىرهزالا هلا َقيلَمْمَش و دمعي 3 تمثال قر قناتك

 دشناودباضَصلاىشلاةعيرسلا

 اهقيلَصو مصل ةييلص #* اهقيلشمت ردعلاة جا 0 5 اهقيسو وف للة 7

 ةاينع ىالد شنو ٌيفللاو لّممدلاو

 1ك

 قيرطلا روكا ىلاسسالو * قوقدن-نيعلا قو>دالو 1 قياسي سل هنبهو

 ل .ةمرهلا زومصلا ىهل قو قلها ةسلا نمل (ن) نيمسلا ل وطلاق وسما و

 اقترب نكرم 71 اكدردالابع هللاىلا و كث

 دو دهسا س أر نوط 2 «(قنش) هنضص دبع تاو كس مانا لسقو

 اللا ةقتشأو ايف فاني وشي ريعبلا ىو  قتشلا ف وز دلك ابنك

 اذا قَد دل بةول>رلا ةمداقب ءازفدتلاا قد ًار ل5 نم همك ار وهو هامزب هفكو هماطخ

 قش ىجنبالاق ىدعتيالو ىدعتب هسأر ع فره سفن. يغبلا َقُسشاو هسأر عفرب تح مامزلابهدم

 ايدعتم ّلعفاهيندج كن كلذوةداعلا للاخ ةسوكعمةمضقلا هيف تءاسوهَنّدْشاوسعبلا

 نم تعمل ضوعلاكت اعف أ دوجبو تاعف ىذه: لعج هنأ ىد_:علالذهلعو لاك د عتمريغلعْفأو

 ىوعرلاو ىوقيلاىفاو اوءابلا باق لعجامكتسلحأو ساو ىدعتلا ىلعاهاتاعقأةسلغ

 تدنك ىت>هنلحار ًاقناشلازاخ ةدصقةءطَد_كأوا ملعءالا لوخدةرثك نمواوللاضوع

 غخاابنا ىاموحاهل قمنا هنعمل ةاولااووم تيجو ىازدلا سل ىملاوهودل

 هيلع هللأ ىل ص هللا لوسر ناك ةرباج ثيد-ىواهل قْمُش دلوع ديلا تلئق أمر اهقانش اف

 يمل ر هلأ سنع هتقا ىضز رعد د->-ىو اهل تا عرار ألو

 ل

 ل



 ه8" (قلش) قاقلافرح « نيشلا لصف
 عبرت وملحق 1: 121: طا ل لقب 5م فقطل ناز فات آتنا جت طاقات فكتظ و 2722

 رداهلا ةَقْسَعُت نم هع 5 لعن رطق اف َنقاو
 م ع ل 21

 ريثالا نبا لاك اهيفردبمف مفتتفعرلااهيفؤز ةثيافرعلا لما راح لجمع صنلالاتو

 الا نوكتالو هقد-ثنم مرهظتة فاق مفي هفوجن نسل اهحرخ ىلاءار لاةدلجلا عشقا

 مقلم لوماملا لقا ويكاإوب# اه.شرطت همفوىورهلالاف اذكلاك ىرعلالمجيل
 يا ا

 ىورهل اهج رخأو لاق ةىلاسال هنوكو لطاملاو بذكلا نمهمف ل دبانآ ناطمشلا ىلا اهسزو

 ناوضر ىلع ثديد_>ىو نيعج أ منعهللا ىذر رعن 9 عدريسعوةديمع ىلا باك وهو ىلع .٠

 8 5- ه7 سس

 رعشو قرروا ترَدعدع سقس كل كك: :هلةيطخ قالوا

 4 لاب مالا تسوأ ئ- - الاد د اس
9 0 

 نماذو>امناكو لو ققشي قعدنا لسق ىف و ل شقا اذار ثيدسح فو

 ةمرلاوذلاقم هين مهب شىأ سوق ةشطشنالذو اهتنوشو ردم هناك زامل قش 2 لا

 هم هم عا -هم
 مصاع ْن نيسدق طهر نم ةشقشب 23 5 اكوأل شح م تاك

 ََ 22 يع و

 نهاك مسا ٌقشوهنوذر ءبالو برعلا مالك نم مسدلو قامت فاصااذمر سلا وليا ءلالهأو

 ىشو ىكلا نبا لاق رد_ملا ننامعتلا ةد- م ةقيقّتاو مس ءااضنأ أوي ون درعلا ناهك نوم

 نامعتلا وعم ىلا لا ةغيانلا لاك ناسشن لهذا ةعمب رتب

 5 جدول نتن نى اص

 الو ربثا رقرشباعقت عندك مامةةيقدلا ىف ى يودع

- _ 

 لما ارش :اواماجر يمنات نرملاو فلاي جبل :رئاطق اًرقّشلاو قار رشلا قرقش مه

 ىلارعالا نا نع بلغت ىورو نشل ارسكببرعلاد_:ع قاتلا يلا "ارغلا لاق طا ارطرمس

 | تاَرقس ةشلاثمللال الهفبايف هرك دار رش ىلايعللا نيشلا متفق ةارةشلاوهبطخألا لاه هنا

 ةرم< طقم دهدجا ارد ليضعلاتب انمىفمركلا ضر ىف نوكي رئاط ناَمْعا فارق ةرمدلاو

 نالحر هلريغص كسلا ا ىلعئن . َقلَشا (قلث) لعأهتلاو داوسو ضاسوةرضخو

 قلشلا ارعالاننا هَ رعي تسل ةرصبلا راما ف نوكي اسال كد دنع
3 

 يدل ٌقلدلاؤنيرصلا لوس نم قلشلا لبقوتب راو ىرجلاوهو ل نم س لكم الا

 و هر

 عييملاو ةاودلاو هريسغو أ الو 0 ضق رسمي سداد عشرا
 م

 نيكلا* اللا ةضاَرلا ةَقلَسلاَو رعونأ لاجرلا ن رم را هيهست سرلاوةعي رةغلب ةوالحلا

 1 تاهت نار لق تطبلا تان ووكلاُث 26 اري نيو رع لاق ابرحلا نزو ىلع



 ندا يا لك ا ند ا ا را م فلا 5 فوتو .. :نديدا ةكيك ىشيت "درا يل "را ىلع

 (قفش) 2 نفاقلافرس « نيشلالصق 7 ٠

 لب وطلا نسال لوقب ىمصالاف ناينعمهلوش أس رف ىرهزالا « قّشالا دامت يراستو
 ايلول هيلع وزو الوط هلك لءؤن قمح مشَلاقفاسر در قوز هم عوام

 لاك 0 رالاةعساولا لمكلا ن مءاقملاءاقشلاو نالحرلا نيبام عسا ولا لهن !نم قّشألا كار ءالا

 - طش لاناغاف امهريشفت نعد لانس اقماماقشاناهل لاق د[ دراسار ءاتوعسو

 ” فتك ره زالا لاك تاسنلا ةمركم ى هو ل 7 ىلبح لكزبب ةظيلغةعطق مقا اعنا

2 ٍَ 

 | يطول ]نيل بلا ةعبسو هو 0 ءانهدلا فص لوقد هتعمسولاق فار ا

 ٠ ةعوسم ل اة لوطا اهردقامأمبقمملِك ضرع كل ذكو ليم لح لك ضرع

 لاف بشعلا تبان رلالابحنم نيلم ك1 ني ة ةح رفلا قي 11 .ردقوهف لا

 لام للا فدو دقيقا لسقو لب الاطاملوطد ضرالا ظل ندنإ قيقا ة ةفشح وأ

 رطل لنا عخاوبشملا تن

 ا اراصقالاجآَن اشو ود تالنت ةقيقشموإ و

 لايق لمرزم كاوكاو هه قئاقشلا ل مر تايقرشوداحت « ةمرلاوذلاقو

 ضرالافو رع باشي دنع فو لن ما ليمآلابىفينليمآلا نيبام وهىنارعأىل لاقو ةفشح

 ىهل- رفيف مدح اوله را تاريطالا كلو ره قاتلا نيرطت تاك ٌتايحةسماملا

 لطخالالاهدلب مسا قلاوون اطواق تلاواهسفنلام را

 ىلاو دا+ساعو وتلا قس هنا انكأك تان ا رلا قد علم

 هس ورعب اهنيرطتترا ةرلاكء شوه لسقو لبالا نم قرعللالانوكتالو ريعملاٌةاهلة عشقت

 فو رذهلا كلاعب اوشا بطلان نموٌوشا لا عمو جاهاذ
 قاةشناطم ثلا لع ناطم لا قشاقشن مبطن . ماريثكن | هفعهللا ىذر ىلعثيدح

 و م 98 9-9

 ْ هدرسدوهمالكى ق قييعس د ىدلا هسشروصنمول لاق بذكلا نمابيفل ديال هيلا بطلنا َبَسو

 رهذا بيطغلالوةةبرعلاو هيرهطاضناو ناطيشلاببذكوأ ] قدص نملاق امىللانسالا رسم

 | ١ ادسيرازعسم دنس نيت راب الكلام هاملا ل

 .2 و هم و
0 
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 ف ل اك دفا كا امهنعرمش ع ا

 - عام رك ا <

 ئشعالا لوقهنمو ىربنبا لاق لعفلارهسشياسغ اف ةةْشقشوذبطغلل اولا اذاوهنوص
 مث سلس



 ةأ (قةش ا + هيفاقلا كرع « نيشلال صف“

 ده<الاهانعم نيس اريك ىلعءارقلارثك اوسفنالا ىشنالا لو زعهلوقدتمو ءانعلاو ديلا

 ىسج نبا لادن فلاب فنألا قشبالا ةعاجبورفعجوبأ ارقو له فشلا نكو معا هناكو سفنالا

 ا اا تابعا

0 
 9 هود

 بهذ لع قس سقت جرلةوقؤم سي لل انا ةافاجس اوكا ظ

 لوقرسكم اادهاش ىرب نا لاك دكا قَدلاو فصالكهنأ ىلع سسكلا نوكيفهنوق نمفدلاب

 بدوان بص أ ع هلاهس و سي لب اىذو بلون رغلا

 هدمس نأ باقي ىذا ديب نعي وص 3 ٠ اقع ولو هن حب 7-5 حاملا لوقو

2-7 

 ةبسسلا باشلا نمةفورعم مضلل ماا قّسلا هيفديزونأ ىكو

 . نما هيكشما ابل المران تح و وشو ناقل 7

 ا

 الا ديعبلا ارفاق توه | اوان 0 يعلق 2و قاهر :راخغصل دوبانثلا

 تدعيْنك اوىلاعت هللا لاك ةدمعبلا ضرال اىلا ريدا ىرهزالارسكلا,هولاقاممبرو
9 2 

 تلا وةلهعل ةفاصصىأ أةديعةقشَ هه ل 5 نأ | سقل اديعدف واثد دحق و معلا يلع
 م -ٍ_-

 لاحرلا ن نمل وطلاق شالو لد وطفعأ اء[ اق سرف ىلعريهز شي حلب :قلأار ل ااضيأ ئ

 ١ كبيس وخل لنا 9 الاوشلامم .سالاو ليخكلاو

 هو مج

 نيم دري نع 7-0 5 هلازاق ع 56
 رمد ص -

 س مرغلا يمت دسع ول 1 ءانلتقفاني دي نئازنام ران 8 ءزتتنلاب ودعفا-لوق وهب خيسنغ كودو

 8معاو سايرس 5 هم همور) م

 نقشاملو نعقشت ىح « نيلعب كاذدعب لالحملابو

 م فرط قانا 0 الاشوان قدا مالكلا قات ما نمهئاين ثلا قاقتشاو

 قت ةةعيبلاثيدسحف و ا رخآ اذا مالكا قمم لامي هنسا ١

 اهوا دلما نامدلنا ٌقّتشاوَ رم نحنا هحب هيف بلطتلا ىأديدش مكيلع مالك ا
 ه2 ث: 8 نإ م 2 9 3 3

 هودعفسرفلاقّسساو ءادعالاَُقَمّسلاَو قاتتالاوهودصقلا كرت عمالامثوانم:ةموصللا ىف
 نك 7 3 هام هعول 0 1 2 3

 ديطلا اودمعس د >- ىف لمع هناكمو دع ىتسا لق و 0 سرفوالاس عم وانعبنهد ا



 دادي كا ا نا ل
, 5 . 

 111111 ز ؤ زؤ 00000 ز ز ]| | | 0000000  ذ

 201 7 ير 00 قش نيو ند لام الاق.و ظ

 اضيأقشلا نم بناملاوةيحانلاو لاو ليخلان مهرجانا يلو 7 غعمستلولافاو.صت

 هناا رلال عش اهقرخ م ةدحاولفح لاجرلا لاجل عا والى ارعالا نبا ىحو

 ةديعت عضوم ى. -اوهدسعوت أ لاك قا ةمدعلهأ ىف ىفدحو عر ز مث ي د-ىفواد هللا ماو
 و 2

 دهب ىفاواك اذا شعلان ءقشي مهلاَقبو ٠ 0 ااف رسكلاو خفلابىوربادهو

20 

 ىهذدق هناك“ دلا فصنشلان مدلصأو سفن َيشبالاهيغلا اووكت م/ىلاعت ةلوقهنمو
 يي -

 عضوم ف مهناتدارأ امن 2 0 كلا قشلا نفغفلاامأو ودعا دم كفا |فصن

 اواقسشال ندي ريتر ةفصطاىأ كو سيول رانا اوقتا لوالا ن مو ل- ا قتلي
 م سمع

 لاقو هانا شوفت اش فالف ةوادعلاةبلْغقاقّشلاو هداك واش ةقدصلا نم
- 

 سدع 6-

 هرم أ ق شو هيحاص قتربغة اناا دسقتوادسلا قف دف قيك كنالاو اًقَسَكللَد ىو

 تو 5-5 00

 5 و

 نءوشو بتلكو مهعشتاوقرف مخ ان 1 افا رار ايلول هنموهو تةشناف

 لاقي ثدللا لاك اع 1 امهزيسفت 5 نم اف لعن ا.ةلتخم هوا ددخاو قاسم واسعه عج

 نب س دق لاقت قةشتو نيلاءاصعلا تةّتْناو مهره أ قرشناذا|هماكنل ؟اد_ءدامهاصعَتَةد ا

 عناوصلا مدألا تاني »ع اعلا تقّتْناونيبلا با رغحانو رد

 3 , م

 قَدلا مسالا هع فسرت يمالا نعود صالاقتشتىااسعلاتّكْناو

 08 كاوسلا م ملمس ن الو مسوهيلع هللا لص لوةهنمو ىرهزالا لاه كلاب

 وشد سارانالا يقتل لا ةدسلا هولا نم ىمأ عَن ناالوى علا: الصك

 لاحرلاَو اقسم اسنلا هسفو ىو .ًاوهلاش ءاقش/ق يق دلا عجوهوخ أه. .ةّشو لجرلا

 ايلا نس فهو والو مهم نفت نون 11 عابطلاو قال_الا فم هل انمأو مهر الغيب

 فصنفذخأيءادةقيقشلاو انؤاقشو انوا نأ أثيدلا وهن اوهمالدوخأ لدحرل قبو

 ظ نيزثانيب فالفلاو نيةيرفنيبةوادعلا قاتلا ديعبق اق ءا نيل اطلا نا ىلاعت هلوقفحاحزلا

 ش ةعااطلااصع دو عاجلا قرا ىأ اصعلا ةدلف لق رالدا او قرش ا قسشناف اقسوهشد

 روص:مونألاقاك الط يكبر نكح 10 3 . راسلنا ثيلل ا لاقو عد كلاوهىذلا ٍِ ثا

 1 3 ع ف 37 و . .
 3 001--- كاقو هحولاو سآرلا فص: ىفدخأب عانس سن مل وةسولاوجألا

2 1" 

 هقكملاو نسلاو هيبناجدحأىلاو سأل مْدَدم ف ضرب عادس 50 عووهةقيقشن 5

 دولا



 سرس ية يح ميا سا اانا ا ا 2 4. 0 ل 00 انو 0 فيلو 200000 - 2 0 نيد

 1 1 , : 0 ةياا

 6.4 قس .فاقلافرح ه« نيشلال صف
: : 

 هدحاو ل سقو قرعلا 5 ةقيقَسد ١ هسّشتلا ىلعا مترك لدي تيم قلائد ا 1 تا

 قناع مدرج يف زكا أكسل نامعنلا ىلا فينا فاو اوفس

 لدر قا ىلءلزنرذنملانينامعنلا نال نامعنلا ىلافم_ضأو كلذ ىعماعاو لاق نامل

 9 هيب ا

 "5 امس الاه .ةنامعتلا 0 قل لرقف ىلع نأحأو ميضيارجحالاو ةّدلاَثَت |دو

 ره هان اه تءع»و مدلاةرمجاهترجس تي 0 سا هر انامل بتورمّل

 0 لت فلل 1ثد هدح ىو اهملعقت انقشلا ا باغونا معنا اقناع

 فقل نهال داورَدَّشلا هللاةدو فورءملارج الار هزلااذ_هوهق املا نمر دش اهلهأ ش

 ىلدهلا لاق ةقدقلاراطمالاْسكبأب اسوا ؟اًعّسلاو ىرهزالا لاك لامرلا نيب ةحرفلا ىهو ا

52 

 قئاَعَسلااهيلع تايامرلا ثيم #2 ةْضو 0

 لنه دعاه موتا يغلا نالت عسا املا عيقَدلاو ١

 -ٍ مجصد#»#» مو

 7 ا ىذ مايَطا ضو 3 هضصيش هواك م

 ص 2

 1 2001110 هن ىآةصوخلا ىأذتأأ الاول لا تان .لاملااولاقو

 َقيقسامعمد>او لك ةنيفصتنقشنااذا اذهو يقم اذعو نيف تاو امَتّقُفتذخأ

 هرغصدقو قاطاا د مز وا لاق وخأ ىأن الف وين الف لبق هنمودوخأ ىأرت رخ لإ
 2 هج سوم ص ع ةراسعو ا

 دددش صال ىج هملحتنا 03 ىسشكوقفاو كا

 م 5 28

 . اه

 ريَساارادقمراصفلاطام عطلان 0 58-0 نم نير هلا نيام ىدكاووسّتلاو

 باوك عطل لا نم اةاوست هنن ب ىلعت ىحو < كقاشاهئد او ماكنا قنا منال

 ردا يضغلادنعت اال لاقيو هريغو أب شخو أحول نمةقوةْدكا ةعطقلاو أهداها ا

 د 0 امدعس نب سقثد دح فو ءامسلا ىف ةعشو ضرالا فقس هنمتراطف
٠. 

 م سس 2 5-

 فضغدنا هممولاك ُْمْنيْشْلا فدد_هدىدوموأ و ىرشزلا هر م ذاذكه هين وتمت ةعطقىأرع
0 . : 1 

 َْن

 : 100 م و
 هنمو هعض ومىف ر وك ذم دوه وهل هه نيسلاب نب رخأتملا ضعها او روهعطق ىاهفسده:متراظف

 ك5 .٠ لالا -. . 5 يآ : 0 ١

 بضغلا ىفٌهغلامموه ضرالا ىف ةقشوءاعسلا ىفاهنمة مش تراطفاهضع هللا ىذر ممن اعد دو ١

 و انما 1 ”. ع ع 1 ى” .5- 8 |
 ا ا سورس الةداد اكضغلا نمنالف شن ادقلاشي ظغلاو

 كيسا

 هيلا اذا ىشلا فصن كلتا و ولاَ يغوتنمبا فول مريع |

 ةاشلاةقشل قانا ا وة رعلا وةاش ١ و ةاشلا قشتذخ[لاقب ةفينح ىأن ع
 3 ص اناا -

 (رسشعان برعلاناسل



 نأ م1 يت ذ م 5 ؛ ايتن با يار نيا سوو نمط ننس ان ا نش دن هل و ا ايل ا ا اع ف عن نع
 ْ يزاد يي وو تبا ياك را و ا ا رم

 ١ 171 071 0-2 ار يل ان

 00 الار ل ندلالب 41
 ىللسقو ل فاواتطووللا ناكل لاو قراسوتلا (ن 0 ةَلَقّشلا هعمبعأ

 ا 0س

 سلوا ظلاحوأ ادوءىعدصلا كلا ١ دهملا قو ةماععدصلاوه لدقو نئابلاربغ

 سا ب» 0 ات

 يي 8 يَ

 ما الكلدي موقلا أ « نادر راب هسا رخال نيذهىفزملازي_خااالأهلوق
 1 - فارمدالا بع نيتيبلا

 امانسلاردقلا ف تع ب انهو حالةديصعللاةربو ةدامىف دقن هلوق

 0 م رب وهلوذو

 ىشلاو دل لا نايعلالات 1 ا مدسنك قوقشملاعضوملاْوّدلاوأ| هعضعم ها قربو دز ث

 لاَ هوذ ةزقشلا عي و هنملاترظتال ماوتلاو هي نماوفرعا عسر سمالا

 ا وه وباودلاننوكم“ ادقاتشلا اغا ٌقاقتلاهال و3 10 زونالفدس

 هراصأ خس او 5 3 اهتشظوأ ىلا عفترااعز وعود صدم امهيفن وكن :خيراأرتملا

 دااخ نب ةرقشدد>ىفو ءا دتالتم اةتاحرعمازاجناقتاادنمدل فول كسر قاع

 ءاودالا نموه ملل كربلا يمر رذانأاس أس فوم رن و قاقشاَن اضأ

 قاقّشلاوىره 0 يملا رهو قومدلا داو تلاوة البسسلاو ماك لاو لاع لاك

 نمل رلاود_ءلا فقافشلا ىمكالا لاقو هجولاونيدسيلا ىفهريسغوأ درب درب ن مدام وقت

 رطقت نكمل فشار 7 الا و قدا لا اويكو سنالا ندب

 وه دو علطاعي 0 درمعملا بانقشو رهظاملوأ ىفاووقس دال ل وضرالاهنزع

 ىذلاوهو هُقْرط#ل اد تربالئئث ىلارظنو صّصْ او متم صيد هبانرطقا ذااعس ف ةسغل
 ضو فنا ىأهرصنو قشاذا تيملاىلا اور أث يدل ىفوهرصب ى-ةلاقي الو توملاهرضخ

 ارحفلا افيدك و علطاذاق سي مصلا قش ويصل ا كلاوراتخمربغهيفنيشلا

 ٌنسناوهسمج رخوهعولط عضومٌّسهنااكعلطاذا دا ورويغلا قَسلاقي ةالصلا ةماقانانعأ
 م مدو ساكاعم 5

 هم هراطدسا|م وذ وهني و قربلاةقيقشتيأ ارو هتقيقعقرم هميم و قعناققشت وفق وريلا

 الص
 اهقرب نعوت م بئاصمن ءلّدس موه بلعهتا لصون تيد اذ رتشتتاوقفالاف

 اب ون لاه ايلس امك ءاج لاف اه قس لا 0 ا ارتاا
 سيو ضارتسءاهل سلوءامسلا طسو ىلا الط سم عسلي ارت ىذلا قربل اوهام قس 5 2

 اقم وشي ماض مو مأ نك هريدقن ناردصملا هتفعسصتلا ىذلا لعفلا ىلع فوطعم

 1708008 بن وتيجوز اوف 0 مه ولجوو يود هروبي: ندوب و و رج و اجا ا ل ا ا 0 ا ا تان تصح ع

 نامعنلا
 تا



 5 00 000 6-50 2 وع يع 1 50 كوس نع ل 00 00 د 5 :

 0 0 ١

 55 (قلغش).. ٠١ فاقلا فرخ" ب نيشلال مف

 8 س 7 ه , 0 .

 ىذدودبح ده محدن ْنَِسَدَق ا ١ ركل ١ و عيب و ع دو ع 7 4 7 | لضم فش ينعم

 س* م م م

 ا و و 0 قععتُمْمُم ةرعالا نمتْقْعت وف ةو>قلا

 لايغلا قّررلا ىلعتفَشاذا #2 يوتا ةفاحوُد ىناف
 سا مم ج

 لاش : فوم قاهنشالاو قمل توملا هكردين أن م اذن نك اوال ثيدحف 1

 ليلا ايا ا امياع هم و

 م .وك

 ثتردحهنمو اقف قفشأ تقفشدير ذنبا ىو ةنلاعلاةْعللا 0 56 0 : تقفشإ

 نبا لعادل م لماونسأ قف ةثرخردم ىل عانق ًاةدنمعلاونسللا

 1 و ثم -

 مكملعنكلو [ًةسءانملا ىلع و هريدق:رمطم لعسشت فش لصتت ايكيلع ءنكل راع

 قش شلال يطلانال كلذ نموهو تو تاجر «لابعلادازلا عتّقفتاك أ هل اوقوأ

 تيمكلال القت اق قحم الغ لاشو عملتو 0 زازا ظ
 , سمس و مدمس ع

 قفشمريغمادينيلئاسال *« تلت كولملا نمرغأ كلم

 ل لاو جسام لتقل قر ةجدريسنا كمآ: فو هانلا هدو

 نعاضي :ارابنلاقمَسلا و ءاشعلا ةالص ىلا ب 0 رثلسللال ]و افا رجو سمشلاءوضةسب

 نورغنمترحلا ققتلا لتلطا لاهو قش مس ذل ىلا هت هلوفاعسج اهب رش لقوا

 ىَمَسلالوةيءاهقفلا ضءدتاكو قمل بال رق بهذاذاف ةريسخلالاءا علا تقوللا سهلا

 ةريخالاءاشعلا تيلَص يهذاذا ىذلا ضاسسلا َىهَّشلا|مناو تلاع اذا بهذتةرهلا نال ضاسبلا

 هناك غوبصمبوهساءلوةب بر-ءلا ضءنتعمس ءارقلالافوّك ةباوه »لأهلنا

 ف ةرجلاغو.صملابوثلا ملا ورعوأةر ماد هاش اذهذ : جان ومش

 بمغب ىد>ةالصلات قا اومىف و قفشي ف 1 و 0 55و دل قاضاندانهأ و ءامسلا

 ىلأو يفاشلا ده أهي و نيدشلا مدمر يتاةرفلا ىلع عتيدادضالا نموهَقَمَشلا
 الآي

 انارداوثلا فو ةفينحو أ د_خأد رةروحزلا: :رهجل ادعي ىرغلا قفالا فقالا ضاسلا

 انا للا قيلشمو قيس ةزوجلاقيةةْا قمل وَقِلَشْعُشلا (واشمن)

 ةيعل قاس فار ءالا نا (قافش ) َقلَشْعْشلا كلذ كو ةيظعلاءاسنلان 7 قيلَشملتا ثيللا
 5 وهم سس م اوم داص او

 اذا 25 اَنلاَق :ولاق نرعا ادمع نسالاوعو هعرص.فهفلخن مناسنالا عسكم نأوهوةرضاعلا

 | جازت ىاهنمرصا ارعأو هم ضو رعىفان اهل دمو هنمحاونفىأىمالا اذه. نمَق اشف

ليقام عمدرطناو
 1 هدعنأمو ه

 يعم ما هررحو

 لصالاب ض اس ذك



 ىلا قرش نمةدرمضوأ ةلوق
 لدالا فاذكدتيباارخآ
 ه«وعوعم هأ هررحو

 اما“ كوع ا تن الا ةفلاو وود ب ووو دحر د انو علا عدا ا ا ا
 نكي كف و 4 م 9 1 ار 22

  نعز - م فقل كرب ء نشلاكنل)
 : يمروا وحب «#

 عر لك راف 1-0 ةورم ثذاولأ اك ى ح

 سقلا وها درك ذ ىذا ارّهَسملا افصوهو لارمّملاافصر فارعالانباءاور وك ناك رس

 رئاطو لف عاراجج ركع ءسأكلا ٌقراش |او هي | رشا يكيق اللاش ني ود هب لاقف

 هحارلا لاق ريطلا عابس نصوهو قوته عجبو

 ه ”.ع< وهو يه 0-ص د

 قورشلان مفرش لَدحأ 3 قب دوسرتخ امتع * قيرب وذعبصلاو ىدتعأدق

 ىلارعالا نبااهتكو ىارعالا نا نس | ىفىارعأ ىدشنأر ارسلاف

 ناوهلاو برضا ىرشنأ 0 ناعيقلا ٍبيرأا ين

 .تانرع ءعاج ىنووأ 5 ناسهاش قرش نمةبرضوأ

 ظ مسا قراشلا دع و ةيلهاملا ناك خص قراشلاو دوسأهنولو نيهاشلا اود انقر لاف

 ظ قيريثوعضوم قبر شر ورابخأ يار جر مسا قتلا ضيأ نص مسا ب رشلاوهنمؤهو
0 0 22 

 وهتبوثل ات ّقبرش ءارغلا مدقتدقو هقرش ىف ةغاَةقب رشق رش 6 رشإ) لج رسما

 أ باس ثور ولأ 0 ةرشا) رئاظقشرمشلا .(قشرش) تك تر ل شم هع أ 0

 هذا يملا لس لاقي م قنا رمش هداج ىلعأو هنم 58 دشن اواهلدحاو الة قرت نار رت

 تبائمىف مرطلا ضر نوكي رئاطناتغل قارق رمل وقار رَقشلاثيللا قرق ةرشإ) أ قار

 مسالاةقمشلاوَوّمشلا ((قغش د اوسوضاسو ةرضوةرمح طةرم دهن علاردقك لضتلا

 فاخ نب قصمارءاشلا لاكن وعش عجلا ووو هفاقمحَقَمفيللا قمَسلاو قافشالانم

 : 1 1 ئ : ' ىلعلا ني الوه ل دقو

 الا اتا ره و قايح ىوبت ظ

 )او امهلصأو هنرذج ىعتاغ اف هنمتققشأتلقاذاوقَسوقدْنما ًاوهبنملعتةْمّشأو

 ف شل ثيل ةغلا لأ نكنأ و ىنععت قف أو تفسد ردنب الاف َتَقَمَسلاَع» الو

 عمن ْغ و :نيسانلان روكا ن وهوة قمل اش ادهسلاو لح ًاىأش_لعوفشمان الوقت

 4 ردح هيلع قفَس وهدم نبا ةوركملام . نأ هبلع تعمل اوس وصتملا ىلعاهئاخ

 حال ىلع صيز إلا حصانل ايلا ووصنلاةّدش نمشي ةقَقْتلا قمشلاوةغلَق مشو ع 0

 قيشو موملا اذهل نتا انلهأ اك ىأ نيقفشمانله أى لق نما اناىلاعت هلوقوح وصنملا



 50 قرش .٠ ١ 2 فاعلا رس ع نيشلا ل ضف
١ 0 

 5-5 و ما 2 ع 3 ه سس 3 0 ا 0

 مداهيف قياذاهتيعتقرَش كلذكو َبشاماذا لبق ول تلو رهظاذا ارش قرش هدسحبمدلا :

 و

 همف بشن ىذلائشلا قرشب م كاذزاج تق رش تلق مث سهلا :روركم تطاتخااذاولاك

 ثن د لدح هممو بنل ريتا ءاملا ل داماذا ارشيف طلتو

 لص ص نرد امد:لتتىأ ١ 8 م ةرمشنف قب ى هالو 5 ةرمسكنملا ةقانل !قلاف نعهللا ذر 7

 قى ةرشدقنانةلسمامه ود 3 اف فعل ارمج نب ا|ثيدحمئم دو اهف لوضفاول و هر

 وِ .و 0 ع

 و صو" و2 - كس مف رى تب وع ءو <

 لوتكمتننلا ميدعلر نوم * ق ةرشبك وك أهتم لاهاي

 اراض ا رشا ةزاضلا هو خ 3 .وقتوكر وكرم مكلعل هلوق نم ثيد. لا ىفءاحامامأو

 توملا دن عدد رثثاسنالاٌق رم را ًاوهمهضعيل اف مهعمأ واضع نوف ةرعت ىذلا تق :ولاةالصلا

 هه رق رك دق ىذا اذهسٌقن نم قيامرد_ةبالارابهنلا نم قمل ةعجبا نواصي ممن درألاك و

 ثيدحلا اذهنعلئيواه دريغنال وةعمج حاصلا ف ةالصلادسقي اواهتقو توقدارأتوملادنع

 لاه قوملا قرش كاَذفةحلاهئاكر ومقلا نيب تراصو ناطسخلا نعتعفترا اذا سعشلارتل1لاقف

 ةالصلا هركندي زو ًءامحالا نود ىوملاةعاسلا كاوهامت اهو رّشو اهعداطت سرت

 ركع تيدا قولا كلذ قوت افرك كلذ تلعفو نيمتلا تست نبع َقوملاَقرمَشي

 ْق 5 سءلا نال راسها 1 رخ يدان ةااسهت دع انانم هلّقوملاقَر ريتك انتم قياما لا ةفايندلا

 نمّوتاالاوةعاسلا كل سمشلا ءاقسانما 0 امي ةف بغت خالق تّيئئاهغا تقول كلذ

 هدقي رب قرمشلاة مح نمقياهايندلا نم قامة هَمشف ب د صح اذا هسقي ربتسملا قرت مهلوق

 تعفّرااذاس مشل اىلارئلا لاقف هع ةيفنخلا نيد نسما لك سو ةسفنيرخت ألا

 نيش لاا ملا رشلاقيَد وا قرش كلذ ذة امن اكرومقلا نيب تراصفن اطسخسا نع

 امهد_-نينعمىلا اولا :رسك اهنم قبامتالاقف اندلارك دنيحهلوق هحوو لاق اهءوض

 كان سعشلاءامتامشدلا نم قيام لق همس بيغت م ةعاس ُتظَئامنا تقولا كلذ ف سلا نا
 ضعب ىفوهسفن حورخ دنعهسقي بت ملا رس قوملا قرش ىفرتساالا هجولاو مويلا نمةعاسلا

 فئاطلا قوش لدح قرممملا 7 ونألاقو قانا اةصم اهغم كوالا افا تاناورلا
 عء- . . 0 و يب . .٠

 بودى أ لوقو فياطأ !قوس قرشملا هرنغلاوو

 0 قل

 لصالا ىناذكه قهزأو هلوق

 ها ررحو ىهذاوءإ.ءإو
 هووصق



 (فرشإل .1٠ .فاقلا لقاتل م نشل لمت 5

 24 راصتعاءاملاءناصلاكتنك #4 ٍّ رش قلح ءاملا رع وأ دد زنك دع

 ابا تويداكشةنقرش دخلاقو هدقيربسَعكلذكو هد تالف قرشا ثللا

 ق ةرشلاوهدفانم“ يلتقى تنالا فءاملا لس نأق ل اوىره 5 َّق ةرغلاق شل ءالا

 لوا ذغلبا اف ثيدحلا قوقرت و قركدقوهب صخب ن ىح قط !ءاملالوخد

 نم اعبر ارابتا يدش قو ريثالا نما لاق ةءا رقلا نع هسكعتم" 0 عكف

 نمتدحاولاةرملا قرشا عكرذذقر ري هيد اه ماو مالسلا هيلع ىسعرك ذىلع قال ةةالصلا

 0و عادوا ارقلالرافدشب ربو رشم دارألبق :ودءأ رقلابىعفهعمديو رشىأق ا

 ةدلبلاهز_هلدأ حطصا د قل أ ثددح فوت ترومفءاملابق يا :مكلاوق رق

 ئ مو هملعهننا لصدتتال [وسر ع و [نمهلانامف راجوهو هن : صءاك اكلدبق قرف هوبصعبانأ ىلع

 قاضف“ الما هله عضوملاٌق :ر ودي ضغن هعالتباو هتغاسا لعرد#قن ل ىثمناكى حهبلحو

 1 لدا لا كلذكب دطلابد سلا ٌقرشو

 رضلاوتابللا هباقرش 5 اهيئارتىلعنار | رمعرلاو

 ساب بيسلا لاق طلتحاق ةرسوهفاك رش ى شلاق رشو

 ريا لناتيستم ا دليم وذل "ان ارم 0

 ارفع نارفعزلابعّسشملا ى ةدرسششلاو رف صعلابن دوكيالو عسسل اريسغنارغ د ناو يويسلا قيرشتلاو

 ىشعالا لاك رجح نول ن سحوأ مدن هنإ رج تدتشا قرش هفا اترشئنلا قرش

 مدلان .ةفادبسسترلا « هتعدادتىدلال اوقلاقر 0

 تدتثااذأ“ يذلا ق ةرش لاقي < ىأَدق :ٌرشمِنابئامهلعلاسلنثب تأ زةمركع د د>هْنمو
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 َْ وتفرح عمل ل لحر نعل دس ىععشلا ثي د ىفوهنرج ف تغلاداذا 3 3

 مس تع ةتارص سوم ه تمص

 اعصضم أوس ىوأماهقافخأ 0 ا

 ىازلالامهبف تماقاف مع أ ىذلا عضوملا ىلا تءاجاذا تس ارلا اهلممتلب الل اهل ىفريمضل
 - 2 ساو <

 ىعفمسلا لوتامو اهم رخآى لع ىأت تح 0ع رض هعصبضخ ىلا

 ص عمو تماس #

 ل 5 ااه 00 فضلا موا مروا فره أ مدلبت فرش

 ىو و © »ا, :

- 



 0 24 5 ١ 0 700 كر و اوم نا ا ل يح م 1 ل ا اا ا ل ا يدر را ل تي روف سم ص ا
 : اا 0 3 ع 9 210 ١ 1 ٠١ ل / ان "5 / 00 ل م اول ثلا ف

 18 3 قرشا ا فاعلا عرعر ع نشل لاقل اا

 ثيدح فو قرش |اهعضول لاق» وددعل اةالصق صد نأ لمقىأ دعملف قي ريشتلا لبق ع 34

 نع رمال زمنيا لاقذالجرفا ارعألآسو قسما ندعي مكنقرم رشم لانو لطن اق 1

 رسل ربت اللا و ل: سحر او ةرسسملا فكنا دس لاق :دديعلا بفّلسيعلا ؤ

 لمقو ةكعددعلا قي ةريثلل لسقو سوشلاىأةق قل اذعب هيقةالصلا نال كذب ىهمد غلا ئ

 عاركلاكافلطم ىلصملا قرشا ل قو نيديعلا صم ل قو اهريغالوةكجذ شي لو ددعلا لَكُم
 قرسشملا ىلا ان بهذا د يع موب هلاك برن لا مسن أ ةبعسش ىو رو ملا قير شت نموه

 لطخالا لوقب كلذ قو ىلضملا غب

 راصتو قب رقت حفمويف 5 اهعرادَمٌترحا اذااادهلابو ظ

 دعنالا مدالث يدا و 5-5 و تلذدال ملا فو ورش نمدخ ًااماود.علاةالصّون رنا و

 ثيدح ون اكان ىمذالاورطفلا ىف ةالصصلا قب رتل ةبعشل اكو ةالصلا دعب أقرا

 رشمفالاَو رشنالو ةعجسال هذع هللا ل ىلع
 نب ارعالا نياهدشنأ ةلوقو عماجر

ََ 

 قراشلا دو ضةاَلع 57 قراذألا اوه دعس

 عجانه راشملانا ديون دسار الاعدل واب :رئافداتشلاقنممشلاب الع هانعملا شف رسل

 معللا لك اودد نام ءوعطم|+همال ضخما وقل ذ كوشي س مشلادنعرو رسل ا اذه دوهو ق رسمي

 در يقلل رعاا نبأ لات هجولا قار ”اولامملا قبر ردا ضخنانيللا برشا

 رتل ادق رشا ولدلاَو 1 ةسداملامجا عم نه ذ رو

 2000 رش عمو ونام اهفا وأ قم تمطففاد 0000 اناا :رمُدلاَو

 طسو كرد وان“ قَسنذالابناب نما امأيو ثيةاشلا * ءأك رمدلا ل بقوْنَلوالول اها

 ل ىلا ةاهاستلا ركذتلا فيلو لاقو اهكعاضذأ

 ةئسءاقر ساس ىهف ةرسكلاهاش !|تقرشوا مدت فَعَس أ اك ا رمال

 ءاق رو اك ريشي فانا ى ل سو هلع هللا ىلص ىلا نا هنعمللا ىذر ىلع سدح فو ف رشا

 كي رخلابةق ةرمشلا ةمسلا مما ردو اكدت .نئاءنذالا ةقوقشملا غلا عا 0600

 ءأو ا ريدتسسم ب قثن الا فن وكي ناع ءاو 8 و اهدع اذا رس اهقريشلا مدأ قرش

 قرشا هارسسدال ىذلارجالا مسعللا ند رم اوةاضفملاءاسنلا نم 0 رشلاونذالاةع وطقم

 لاق رس فارس كرشو ماعطلاب صصقلاك انم-هوخو ود رلاوءاملاَرشلاوةبَصعلا والا

 ىقولضالاباذكرشملاوهلوق

 ىقاعاصلا نعهرسفو لاذلاب

 مالكلان ناسللا نم ضعلاب
 ويد ما



 (قرش)' ' فاقلا قرح ذي: نيشلا لضف ' 1

 (ةقوزشتقوف سءثل اهيلع عطتامم تسيل ةرضشلاا هذ_هلوقب رشا وةسيقرشأل وب

 وهف عدلا ةادغلا,سمشلا/اهييصُ مس رغةسشر شا نكلو قنا ورغتقوفوأ طقف

 امناَدلس رغالو ةسيقرمتال نسما لاق و ريسقتلا لهارك الوقوهواهتي زوامنوي زادوح ا واهل

 لات ىلوألوالا لوقا اوىرهزالا لاق ةنملا له ر خش نم ىهىأ انذاالهأ ارش نمت سبل

 ةزاح نبش ردا ل 0 اى أن عىرذنملاىكورو

 اوال * اذا قيقا قراشمما

 ال كاقذف زلال ىنلاق رمشلا اههناج نم ىأ ةقيقسلاق راشدل اوقو مايسة اتوشللا لا

 لبملا وك الا نم رمل لال لوقت والعالم فل اوعفما نه هس رسل سعشلاو قراش

 ظ « نرلاوقراشلا نجلا 5 حاملا لاو هن رغو لبحلا براغاذهو مقسوم ما قراشاذه

 ف | مران عدا اراحامت ا َّق ةر.لاودو َق ةرمالا ىلا ”لايلاداأ

 2121 همز 0 وآل وطدنق زيتا شرعت و قفدوذ :قفادعام و نافكوذ اكرم «لاسقب اك

 ١ تت وذو لاك قمامفق 5ر1 سناك قبامالا + ا الما
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 عزو اسي رقاهقب اسال 2 دي ااا

 بالكلاب اوسدلا دمف ليلا |اىدن نا داما ميل نيت رو أ نسم رو اس
 8 وس سم » يد

 قدريشتلا ماناوقد 0ع ومدي دق ةوهعبطشت معلا قش رمش 1 :عرو

 ْ منال كل دب تيعس لبق ور د سول اهبفق :رمدي جحاضالا مل نال اردخلام ويدهن مانأ ثالث

 لاقو بوعي ءاكيرشّللعفدنىأ عفدلا ةراغالا ريفا هكر رايت ىرشأ ةيلهاسللا قنولوش اوناك

 دعو لاكو عاطتىأ يعل اهل .ردتالااصتلاو 5 |نالكا ذب تمد ىلارعالانبا

 / امال كلذ, ت يختل ليقو ىحاضالا مو اهيف توقرتساوناكم نال كذبت يم« لاقي تالوقه نيف

 نعأ اذ_هو لاقرخلا مويلاعشمانالاهذهت راسل وقيرتلا موةالبصا قب رمش مانأا هلك

 قرأ ليقو ه هريسغهملا بهذ.لو ل ا واس ىلانلوقلا

 اهيالخذاديرب 3 ريس اكس رشأ لوق ىنعمىفلدق 1 10 يسب 5 قورشلاقّلْخْدا

 لامثل افلخد لمت يو ا|قفلذدبتح 1لوةناك شمشلاءوضوهو قورشلا ىف لسملا

 هنلعمتا ىلصهتالوسر ,هفلاقن سعشلا عاطت ىتخن روض الا وناكور دلل عفذدنامكىأ ارقئانمك
 ثيالحلاقودوُدعؤ عفد وعرتس أ ىأباعتلا راع اراغأك لوقنمفريسلا ىف عقدنامك لاقي وسو

0 

 ند
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 ا (قرشإ) © ٠ ٠ فاقلا فرخ *« نشلالضف

 لاق هدا وهب نانو وبلا |ةتلغق شت

 لاعشلاةق رشم لدم شعل 5 قمت 3 ةلانيدير رر

 عت ركاب رمل اوةقرشملاو قرشا زفر نهضت قى افراق لاقي .

 عشب كلا هلاقيار "اطذا ثن دا ىفو هيف نيهقلا ل ترانا اني رشمو قاريسنلا

 قشلا هناقد رشا فلق رغاماهيلعن ولد. لاح رلا ىأر وافد »أ ىلع :زاغيال ع نسبا رشم ىلع ْ

 لح رلا ناكاذا نه و ثيد-ىفىرخالاةياورلا فو اهقو وهاس دقلا# مضهيف عقي ىذا ْ

 نيسعي رأث كمفهبان قد ردم ىلع عقب ةتدقرقلا هللا ري اطءاسرإهأىلعءوسلا لع كسلا '

 نبا ثي دح ىفوانوت د اعدم قراصف همن. ع ىلع هبحا ندع عسصركل إن اوراطركحب:؟نافاموب |

 9 ثلا ىأسشركالا قد ملفدردقو قير رشملا لاقي ذب دول بامءاعسلا ف سابع

 مث لاقي و ءاضافسعشلا اعتق :1قرشأوةرفرم وقر وقر ناكمو بالا ظ

 امجد درو“ 5 رالا تقرم او لد زنتلاق و اهيلءاهج و لاسفل لا ءا,ترانأ اذااعتا ارم اض رالا

 سلا قد رشلاوقراشل اوةقرشلاوةق مدلاو فلق رسشلاو قرشلا لسقو ميلا قرشا

 تبرغلاقيالو قرمدلاعلطحاصملا فو قرمّدلاو قرشا تعاطل اتي قرت ن يحس مشلا لقو

 هسرف قرت ىذلا ناكملاءارلا نوكسد قرمشلاو سمشلا قَّرتلا تكلا نبا قرمشلاالو قريشا

 قَرشلاَقَرشامْخب ناوادوسنانلظام تاك ث د دا ىفو هقَرشةعلط موب لك كين لاقي سهشلا

 ةقرشالف فصلا ىامافءاتشلا ىف سمشلا عضومةقرشل اودق لاو فرشلاوريقتلا راد

 نيام لاني واهلاوز ىلا اهُوافداّمقرسواهعواطد_ءد ضرالا ىلعءاتسشلا ىفاهعقومّقرشماواهل

 لي زنتلا فو سهثلا قو 0 ممم نيبامىأ كر ل

 | ورش أل وقت( قورشلاتقوىفا وادم وتلا قرم 0 00 قرم ةصيصلا ا 4

 ند قرم هرعت أف لوزتتلا فو برغملاو قرش وُخاوناسفا اورَغو اوقرش امافاورهط ًاءاوكضأو

 تا طادا لات لاس اوال وهو سعشلا قو رشىفم-هلودتقو مه وقل ىأ
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 فيصلااةرشم ناقرشْلاو ت اس ؛اماذا تقرشو ٌتْن_صو ضرالا هجو ىلع تءاضأ تقرشأو

 قة

 عطقهانعمر 5 ,ونألاك ىرل ةاد علاق رمشالقابلا ىلع ءادنلا ىفمهلوةىفىرابنالا نئاءاّمشلاو

 لاش ه هر 5 :ىص طرا القاسلا فاذهو ىرهزالا لاك نستارتاعنا

 ةكرانم5 ةركتن مىلاعت هلوقريسفن قةبنر ءل الهأ ندهريغو* رنا لقوا هتعطقا ذاةرغلا ترش

 1 مويس وع

 د



 فرح نمءالا لصففف هلوق

 هرظناو لصالا ىف ذكنيغلا

 هأ

 (فرمش) ' ٠ . فاقلافرح .« نيشلالصف .

 نسوشلا عفت 'رتىدرخ [ثيد ىف درو دةفةءاضالادا زآناو سعءشلا علطت و رخ الا ثددملا

 س هو هم مول سو»
 دعددارأامغانبي رقلا سيف نيةرمملاد عب 0 م ها يا اضالاو

 ميا لعلادب 520 ولا ىلع لاددنالف نمشملا هذا باء نينا“ العجاف ف ررغم ا او قرتشملا

 00 ملاوطلا موكل اواهارقانل #3 لافرمةلاو مثلا تارمقلا لاقباك فرش ةلاكخال ُودولاو

 >5 8 1# .٠ .٠ . أ . 3
 نوديربنيرمعلاةن_باولاق امكوريك ذتلا فرس لرم-لا تاةفرمقلاو سمشلاادارأ

 -.--- 1 هو و 1 1 "ع مص مه“ بنس

 ناب رغملا بر ونيقرسثملا برىلاعت هاوقاماو هه ااور افاماعهلناناوظررعو ركمانأ

 قرمكملا قرمُشلاو برغة سرت ْق نيغلا فرح ند ءاملال صفى رك ددقت نراغملا اوقراشابرو
 س سمر
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 ةرعرشك لاق قا رشأعجلاو

 ايراغسوايقارشش أ ناسم « اوُمزل :الااهباموباوبرمئاذا
 6 و 537 ومص سأ سب

 ىلا اوههذاوقرشو ا 0 لا قرمدملاة>انىف ناخالاوي رمدنلاو

 موهلاورمقلاو فراك َّق ةرشدقف ةرشملا نم علطام ل اكو قرم ااًوأوأ ق ةريشلا

 نمو َهْ .دملالهال م اذهاو رع رع و 1 9 ا ٠ كلواشورد ردت 6 و ةهلدقل اوال ثي داى و

 ة-ه>ىف هتابق تناك نماماق بوذحلا ولامشل !ة-هحقوهن تلال ىلعهتلقتناك

 مكي تان أ ث د داسا ىفو لمّدَيو بنتا ا بريال قرشا هازوصالف نرغملاوأق رمل

 ل سم : هند 1 يو 3 ا 2
 قدوك ذموهو ءافلابىور , وقرا ث عجب قرشمل ةهج لبق نم« ىخ ىلا دينو قرشا

 تءانأ كار ما سعشلا تقرشأو شضرالا نم سهلا هيف قرسشت ىذلا عضوا قرشا هعضوم

 تءاضأ تةرشأو تقريشدب ومدس ىو تءلط تق ةرشأو تقرش لس دق و ضرالا ىلع تطسناو
 8 دوم

 نوه قراشلا ليقو سهلا همن تعلط موب لكك فر املك 0 اخ 0

 فراش هدا " الىفالاقيافراش 0 قراشرذامكلين الاقي س ملا
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 قرشلاو ءوضلا قتلا لا ىنر ءالا نبأ نعباعت ىورو سمدلاو دو قربشلا ع-!طاغت ىأ

 . نم لخديىذلا ءوضلا قرمشلاو نيشأ خب مثلا قرشلا لاف نو !نعورعىورو سءذلا

 عضوم قرشا اس“ ال“ الو ءاضاور دس | هلولوههحو قرشأو نب هرمشملاهل لاق :بانلا قع ممل“
- - 

 م هس 8ة6-

 نيكسنو 2 1 اهدتذوءارلا 10 ا جب باب متل لمقلا

 38 مد وم 5 65 مر

 ىدذلا عضوملا ةقرشملاو ةقرشألاو ةقرسملاو هد يسئبا هيف تسلح ىأ أتقرشتو قارشموءازل



 4 "2 (قرش) .  فاقلا فرح نيشلا لصف . ا

 نيدَلنان ,طانن مولا ةَفطقط ناقدّشلا وانا هكا لقا موش
 م سب ل

 قاد أ كاذ لكم معجاو ماجا دح ىهتنميلاهوسَتَسرفلااةذشوهيقذش لاقي 0

 موب نلف لمطار أول نموهو قا دل ساونا اللا ىو قود

 " ”املا هعساولا قْدّشلا ضب رعلا قدشألاو نقد تلا َقدمةعساو» اذ ََْواذ ف ىلع عج

ل او ءاهث ىئنالاو قدلا عساو قد أ جروءانبحات ىداولااهدشو ناك كاذدأ
 ةيش

 8سم يس 5 ب

 يبق ث [بيطحو 00 نيقدلاةعس يذلا فو قدَشلا ةعسدلي نأ
 ل 2 -

 8-- ءو 2

 نان د اهون اذا سيال وبو مسالا هقدش ا ىوأن ىذلا قدنشتملاو ديججوَدّشلا
- - 

 مهلا وبردلا بط حأ ناك نادل دعس ورمعأ ل قده_ةمولاق 0

 3 . مدريد مح ثيدذلاىفو 57 0 د تاك اذاهقطنمىف قدم

 "ل

 نيتيرلا تايد بنت ب لكل

 ىو انا كات تار 0 طاسحاريغ ٠ نممالكلا ف نوعسوتا

 قدا ىلعم 85 ؛الاتامسنمقادشااو ا ىقدتو مهلعومهبمكذش

 ووء.
 مس ف اهامهتدابزك 5 | هيفاوُد انقل ىقْدَتاومَقْدَس لاو لع ىأةرك ديس مخ نتا ع

6 
 هوو

 دو <

 0 طافأ ريع ع 6

 صاعلا نبدمعس نبدا خنبد عشق دشالاو لد م مد وة ماو 0 2 قيطنلا

 قئاذوُشو قئاذوسرةدلل لاي وبارتوأ لاك راوسلا قْدوسلاوَةَدوسلا بيذهتلا .(قنش)

 ثنو باعث ءاكسوقنا ذولا فة غل ات دمسلاو بوق نعونا دوجلاس

 "ىء ءوس اما هو 7

 لطرف لام هتبرشا 5 هرافظأب ضاخنافذمشلاك

 -ه -2

]6 
 و

 نع ناَسنالاَ خف رخْلاو هقذ :ودلا نارعالارذاو وفوبيذ هلا اضيأهيفةفلقذ وذا 5

 قم قذيشلا اةاضأ 2 هوما قد وشلا بح ىرهزالا لاف لارا

 ف حشفانلمدقتدقورصلا هنكلو قسما ساسقلا ناكو قرشا عضوملا مس نوط 2 5 لات

 د2 أ ىأ قذدسنلا هلوق

 قرا د صلال هيةال_صلا نع ى-مم سا عْنباث ع مرالنامدنعأ

 قءاح لهو عوا_طلا دار ن اف تءاضأ اذإ تقرشأو تعلطاذا س نوشلاَكق و 5*لاقن سهشلا

 ومس فالكل مانا ما



 لا هيف ىدهوأوهلوق (©)

 قريشا سوماقلا ةرامع

 ناطيشل ا هطمخن نم د

 ا

 بنعم هأ ملاةيسرافلاب

 -_(قيث) فانلاتقزت ه نيتلالسق 4 ١
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 5 راطابلل لازما # ةوالم باشا لا همس توه

 قربستمم ةينيسسلا لثمناكلا ن منوثلا لاش وهسنلا*ىد رايق ال[تابغلا نك لاو

 ثوبا تقرب هب هلا ىزايلا ٌقريَسو هتفطقىأ هش رشومعللا تدردو

 4 امال ييعيسم جرام

 ' قعىذَدّدفا ريشاهو ر رَدْز ما ف را ف ىدا م ىهواهتاك

 هئاوق دأبت شوهو مودك قربت 5 قعمىذدش قريشا مي ذجنم * ىورو

 1١ ارم مرد ةرعيطلك اشاهرو ةماهو دف تسر صشلبقو ُضغتاسكلايكَعلاو
 تبنوهو قريبا وهف عدبرم ا نوع .اذااولاقو دق 20 د اوناعبقلا اوخابستلا تنم مدل

 قولا يمسيعرضو سيان عيرشلا ةومساالءأوشب لارا رهلارافطظاك

 ديزولأ عبر رلا وهف ساذاف ق قرم ةوهذابطرناك اذا لوشلا نم فج قوتشلا لب لا

 ئذلا قل او ءارجةرهزاهلو 00 0-0 وةداجت :ودخ هش 9 اهلا لاقي قريفتلا

 ٠ ضرالا ف كاسب و ءاهلااتؤمِتش نونا ءاكحاذكعرصشلاو تابنلان ءلبلقلا فيذحلا

 ءاضعورصنو أ لب وأتبننمفيطملاو لاق ةريسشلا لهشام مو تامنن مةقرش

 وهو تبن سك قولا فيصلا فلا جرطعالو قو رش لقبلا ىف سدلوةسيَطان هتقوسلاو

 ٠ شقلاؤرمالاقعب شل بطر
 م وه

 قريشون الأ ىذ ل مر بزاوع. * مود لاسدقو فرط معبأ

 مدام 0

 هلو لكو ويىزاحت بن ف ةريسشتلا لصأ أن معز را "لام سدا اغذلا وفرإ ةريشلابس 1 , الءاطع ثب دح ىف و

 وذ هنمو رامات لان ايوباض ننال ءانجن عبد رضلا ىفم سباذاو وش

 ولأ ثا وفقر بحر صخنأى ل خدفراج ىلع حرخ هلافلث اوني صانع اما نيئزوتسسم ملا
 ساء اص
20 

 قرامثو قرابسٌتبون ول قالا قري تماَضأع وطقملاو باسنلا نم قرا يلاورع
 س7

 ترغعم ىسراف ةخيونطملا معلا ناولأ رايس لاو بوثلان هةممطنلا ةقرشلاو قرتمو قربشمو

 تءممئرهزالا لاف ع هفرعأاللافوديردناهاكح ل رع مسا قرش ورذاذم» ولسا

 هدب .زتدك ويده عمنا دكه قربستلا لوقي مهلا انآ تعم« لوق ىلعانأ تعمسلوشي قرنا

 ىفءارلا ىل رعدط#ت هيف ىمعوأت(؟) ةنروص ىلءهيل ة:فللصالا فةتدجو اًدكهو دهم لاق َّك

 سل 1

 لع هقلاو ىلزلابق زيت ةظفللا نوكتتناوأ خساسنلا ن 2ك قنات دان فيفا

 ل



 مال_(ذبشل___فاقلافرح + نشلوذينلا لف
 سمس سس

 وام قوقل اذ 1 #23 1 7 2 ل ع

 ةم ةهمو سدوم سل

 لاح ةفوسب وأ ىوهأ ةقوسب #4 لزانْا, مسر كاكمتساو تقنام

 وه« و

 لاق عضومةقيوسو

 قفص )9 هءضص وم

 مانالا ن مكزامم تناك 3 ف ا ازيمتا 3

 #2 قوسلا ثا هيعارذ رت #2 يلا رات اذ عت ءاناكاسو

 لاف نيهاشلا ليقورقشسلا قناذوسلاودوسلاوَفدْولا «عننس) لجر مناة قوسو

 3و 5و # س

 قر ايد # اننا ذوسوملم ىلاكو دادس

 مه

 لرهشلانيرمضتلا ه-ثنأوق واس اواو عئلإايقنتسلاو وراونلا ةفاا

 و

 قّدوسلاو رعولأ نونلازسكو نيسسلا مشن قا ذوّسلاو #2 قرزألا قوندمتلاك داو #1 ١

 باعت 0 احق ا 5 و هرمصقاع ر 7111 7 -

 دشنأو راوتلا دولا نيهاشلا

 مءمصوع 25 ا

 امشي لا كأي وليد 5 يدب مم حاشولا قولا ىرت 0

 ب هومر ود ا «للَقدسلا اولاتحلا رذخلا طيشنلاقُذ وسلا ىلارعالان با ||

 ءارشاد و 5لدرلا قي حاكنتلا ٌباطوُْعلاةدشنيَشلا 0 9 ((ةلانيستلا لمنال ظ

 سايعنا تندخفو ةأرملاكلذَكو هتلغتدسشاَو قسوه ةرسكلا,لح را قوم

 لاو ناسنالاريغف نتف نةوديدُث قيمة ضافالا بقت ها ْئطو مز لج 0 ٍ
 كهوع مو و ل

 قربسَو قرب منول (ةيبش) ىلا دهعن م هرقل كرا « اراجفدةزرأ
 9-9 2 5 #5 هاهم ص مو 2

و قربت مقرب دقو قزم عطقم قبر رابتوقرابتو قراَبشوف اريشو
 هه رع ةقد رو 0 اربش

 نسل 2 قرر حار رسل ظ

 مو سو ا

 سقما بوثنادلولا قرم * أس لاو قا لانندحأد هنكرداق أ

 5 .٠ و هو ا
 بوثمللا اكل هنانثتاجسعلا قزم سد قلت ىلا هتحسْوصَن ّ لزب النقل

 يضع « و< هر سد عر

 ةهرلا ىذلدشأ اواعطقى أب رابَش بوثلاراصوُةفاضسو است دسفأ قربشم

 ا ءونمو وهم م دعم ود هع مم م <

 قريشم ى ربا وصع ىلع #1 ةلكتولكل مارا تءاجشل

 رفعي نيدوسالا ل لوقهندوى ربئالاق



 وه ت هع 9ةناسدع نس

 قاب تو أد قو لفل 5 ديت نم كديمر كلو

000 5-5 

 أ رشلاِب رس هلءهللاناوض :ر لع لوق وقه-ةمو سفالا قاشلاوةدعلا تب رقانههامعملمقو

 تاييلاو :ورهأ اهاكح سانعلا ىأ وعدها رئارع ىالرتسفتلا قاسم 9 رمهلاتقن مى ال

 ظ 1 ” .تيمكنلالاقو رك ذلا مانجلا
 لطملا وة وللا تاب جل امنو واش قام ىلء قاسي ر ُ ٌْ

 دمج لاق ةةيوصن ىغت ىراهةلانف ركذلا رس قاس و ةرصشلا ناسيا: ابو كاشر ولا لوالاب ع
 0 و د 00 0

 اهررو ترو قاسيصد 00 ةماجالا قوُسلاذهجافامو رونا

 نيل قاسلااضيأ هللا و

 و ل مساك

 قاسم ناجم سلتا 5 1 داع .رأا او ىنطقاست تداك

 مو الغ رمقلا تود رح قاسلاقي 0 ميريل

 ا 2-9 2

 ى يبل كلما فالخدق لا وىره ومونتاج ودق ار

 1 بذا هيلا ىتاكلمالو ا كلامة ةوس يعز

 رذنملانينامعنلا تب تاق م م ,5 ىوتسل

 موو و ريم س

 فصنتت هقوسء فن تا 0 انعأ مالاو سانلا سوسنانيف

 : هقايلص يبن دارا: ةأرما ثيدسح فو قوس ىلع عجبا دولا انلا مدد ىأ

 نموا ةقوسلا بت 0 و ىلىهاهالاقف اهبل خدي نال _تيؤديلع

 نم ةقوسلاو قاوسالا ل -هأةقو.لانا نوني سانلا نمنكو كمل نود موةسبعرلا سانلا

 هلا مهطاسوأ ل بقوقوسلا عب اوءاوسللذ فى الاوركذل ناس ذكي نم ننانلا

 انييع سل و <: هم دوم

 انولاءذهادبو لولملا الان 3 !!يعلمدل نآس ادا نط

 (- ١

 نمد-ظقياموي سارا هوب يد بضم اوفورعمق ند روسلاو

5 

 معالادإ ايدل ًاوزدللا مركللا

 ىةمض او 2 ا م وهل و

 ودنا كاذامو مرحيامو #3 مر مركلاق د ونس فاك

 3 1 و هم هو كو»- همض ل

 قوس ماقدمهيتلغأالو » مرح مركلا قيوس تفر ءامو



00 7 

 م (قوس) 1 فاتلاخرته نيفلزس ">2 000

 9: وم
 قوسأرتك أن مانسشَماا ثيح 03 المو نون ماا

4 >9 
 -5-< ع

 ب وما علاج ضئالا د 5 دلال يقتل :خامشلالافو

 قوساهاضع كا ؟مداامو 3 كوك حام كاس كال تيس

 2و 3و

 كلدافد_ةؤم ىهو قاس !اريغدت امهم 0 اوذالا ةبعكل ارك حرصسال ثيدحلا فو

 قو :شوُ اوةقدلا ةثدحلا قوس ىلع بلاغلا نالئنقاسلار ةمااَي ةرض قءاتلا ترهظ ظ

 نيبام ل قو اهعذجةرصشلا قاسو قمعلاو قاسلا ل ,وطلا ويده الاقوسألا نازل ثيدح

 ةريخالا وسو قوسوقوؤسو قووسوقوسأو قوس هلكك لذ عج- و اهاشفأ: أ بع مىلا اهلصأ / ,, 91 و وو هر مىرو

 هلوقق ريح اه ردو عربا ياي مشل ا يبلظدنو واول لسا

 اداعأ رقنمةءار ةىلعوبأ هو هيلعو نيدقؤلا بح ىورو »* بوما نادقؤلابَحأ 3#

 لاك مت اقف تامف يا هيلا تعضا لسلك واعمشي دح فوكو الا (

 اذكهوهتلا ل عت ىا هلوق انتااكسممالا قاس السبل : رض ابر هلأ ىلا
 مويعص ةكسىف طيضلا اذهب

 ةياوزلا 2و ةباسهنلا ن 0 3 3 :

 ةودعم مأ ةمرلاوذ لاق قاس هراص تيل قوسو سهلا عمرو ودين دغللا ندغن رههلاقتناوءابر 3 5

 5-5 همس” و د ةء.ى ُُّ

 1 "اح ىلع ىدربق وسم دك كهل "3 لادخ مبناها

 ئ- هع 3

 اهيبشنت ِىئ رخايقلعلالا سي ضال يدلل ناصغأن ”نصفا يي راأ

 قوسأ طاق وسقو ةوسواهظلغو اقاسلان سكول وهقاستدضأ أهو هكاسناضأ هقاسو ْ

 .حءامملا لوقو
 - هءوو ع« هدو هوم هم هو

 رضتخاذ اصلا قا ل 3 رقسملادبدللا ىدردت( 1-0 0 رداع نمرد شب

 تس د

 ثنا !نمقاسىلعراصوقوداموه قو قاسا |ليوطلا قاّوسلاو ةداصسا اهلل" ءلةيداضلا

 ه» و

 تداولاقي تيكسلانبا رددت فيسديز وأهلك كلذلاع هع ءرَصَحَو ردح .لافازولا و

 دالو أ ةثالثنالفا دوو ةي راج مث شدل ضعدرثا ىلعم هضعب ىأدحاوقاس عني الثقنالف

 ضعد هرئافمسمشعب ىأةدحاو قاس ىلع الثّتداوودحاو نال قاس ىلعاق اس
 هير رو سعالاب :ىعاذا قاس ىلع الف ماك ودحا وقاس ىلع مهو موقل ىب وبدةيراج مهن تسيب .

 لانه سلوهق_كملا لا تك وقل ماقأ ولثملا ىلءوه داس ىلع نرخ تماق و

 قاب تهووهدسبلو ىدانيالرم :اولاقاكومهرغآن ا رب لعاوا اولا اكئاس

 بئذإ|فصي ٌّط رقلاق لعفأتدكىأ



 .(قوس) ٠ فاقلافرج « نيسلالضف 3

  قاسلاوناساورت اطو هيادو ةر-دهل لك !ًقاسلا ثيالااهيلا سانلا قوسْنمكلذت الدق

 قوفاملب الاوريجلاولاغبل اوىل#مخللا ن ا رلانيامزاسنالا 1قنلا را

 لاق عا ركلاقوفامبلاومفلاورقبلا نمو فيلق

 ٌقيقر نم قاس يكل 0 اهديح كلديجواهاذيع كانسعف

ردضملاوقاسلا مظعلو ءوطلاقوس اورعش تاذنقاسلا 1 هوست عاب
 5 دشناو قوساا

 2. ان 0

 ل او قاسلا ةنسحماوس أها ىرهوملا * قولا ىف بقحءاد- هلأ ن مرق: ه
 1 5 م دو 25

 همَدق اس د ثرخ 5 هب شعل شع ى غال 1 !!ليوطلا

57 
 فوح

 ريغ ىلعهمأ لءدشريغلىد تح ناوراعدن معدل ىذه اناءانعمراقف ىبا ارعالانباهرمسف

 ه- 2م

 عال كادي فام ا تاز كان ةيوحنا كاودشر

2- 1 ّ ّ 

 رملة دور ديد غلا مالا ةغللا ف قاس مقاس نع فكي ةمابقلاثب د د-ىفو

 الو "لانه قاما اذهكلذك مرا ةةش وهاهو 5 رام ١ لا 0- مب

 كادي ماقهالل ةقاسن نع تف ثكو دعاس ملا ديدش سها ىف عقواذا ناسنالا نأ ءلضأو ف أوف

 01 نملزقك - مالا ةذشدب راما قام عن تقيمي لاعتاوقف ميم ايلا مال
 هذه قاسلابة يشم ىهامافةدشلااب تديرأ اذا ٌقاسنلا نا كلذ عم عفدئانّاو قاس ىلءٌنرحلا

 كلذلانغتركذ اها ةضألا اويل ةلماحلا ىهقاسلا نالكلذل_ةامغاهناومدقلاواعت ا

 لا ةفرطلسةساجلا تءاذه لوا عضشنواهيشن
 ها يدع <

 جار هلارمثلان و 3 اهئاس نعمه تفشك

- 

 صالاةدسد تعدرهلانو رش ومهقاسن ءنوذشكي ساننلانال قام نقف دك نوكيدقو

 00 هنقاس ناو رهكةدش تمعن ننال نالّقاسنيد د لا ىهالا لاقيو

 ٍح ورخدرو 0 رهش مهن ادارأ هتاف ىازاذالا ب 3 اه او

 ا رافد دوعسمنا لاقو أم رار وقهممو اهت.عبقاسلا

 نتفاقسلا هيف ةثاك اهم طاقم نيقفانملار اروهطنوكت واد ”تون رم وملارظدهقاس رعدؤانث لَك

 عجل اىرهوملا رفد 8 رادلثمقاس عج ةوسلا قالو ولاراطسمو قلعت اوقامأو

 لدنجن ةمالس ىربئادشنأ امقوم ًاواقيسودس ًاودسأ ل شه قوم

 را مكتمل |
 ناحص : ١



 ا م مال ل قرع د دانا ل عطا ا
 1 0 ا 0 ١ : 1 جي 000 1 7 0 اخ 82 /

 مع 0 :(قوس) 2. قاقلافرخ» نيسلالظفا

 فيلا اهقوشياهاناءاطعأالب  هقاسأ ًومكلابعأ نوذاكضرالا ف دكئالم مكتم
 وما 1-0

 يناس ا لذ 5و ءاش ث .> هللا هفوة م مهلونالاو الساونا نمل

 3 ه بل هج 96 < مودعو

 ةءتأنحناو هر تمدقتسا نا 3 ادعلادق سن تمألا انآ قاقو لافاكو سقاس

 مآ
 ر

 تمام و

 ىردزالا ادعلا ةقمسلئمال اانأ !لهو. اضدآتسلادشناو 0 00 نم قيسامل لاقي و

 خب زلا هتدرطام باصسلا نموا ىممدالا ةقيسولا لثمبا ودلا مودع هقاتم ميسا ظ

 1 :ذدص وموحؤم شرحا ةقاسو“ ءامديق لو خب 2 يذلا حامتلا فو نكيرلو اء هنق ناك

 دع نشل عدرال را او مهفل> ىشع زوون 0 ًادياصصأ وى ةوي ناكمالسلاهملع همم

 ةقاسلا همفناك دما فتاك نا اواهفتأك ةقاسلا تناكتاءاملوالاة فص تي دحلاقفوهفاخ

 ّحاحلاٌةقاسه_ذموهنوظفح هئارو نم نوفوكد و ةازغلا شدج نو قوسين يذلا مهو قاس عسج

 مما 3 رت وع راو بلع : نءىربمديصلا نءاهيرتسسب ىلاةقانلاةقّسسلاَو

 قوس !نالف تي ار لوقن تول اذا او اقام هلت لانو خو رباع يفسلا و

 دقوه سف انش وهف ونوع لوقت قاسكلا توملا نعي توما دنع داوم

 ْق :,كانانالفتيأ رل هن نبا عْرتلا ف ىأ قايسلا فنالفلاقي ىه سن هللا هلئاف هسا كابر
 1 طب "رق رسل و ا 0 ا ع
 نامع ىلغد مع لخد د ددللاقوحو رلا عزت قارسلا وقاستاةسفن ةناوأف وس قا سدت روما ىأ

 ا ةاوسدل_مأواضب أ قايدسأ اهلل اه هو لادن نم موال و رّناك ع زئلا ىأقوسلا قوقو

 نء ورعان رضح شيد لا فو قوس قاس مذا رددت مهوب را واولات ملف

 رك ذتاهيف لماع ا وسلا هد سلس ؤرا شاع اسلا عضومف ةو اوتوملا قاي_سىفوهو صاعلا

 0 ذتلاىف افرعاسلا لجبل

 - ازيا"
 هم .ةهض

 لمع #2 هقيصتن نع بو

 ديزو ا دشناوهتوصمبصتو اللاب

 0 كب و 5 قا ع م 79 5و

 هقسلانللا» 00 00 هقوستمأ !اةفيسلادكرو 23 هقيراقلح د ,لاذاا

1 

9 
 كت 0 قا ل نو يو ماعلا نو أيا مبا ليزا فوقاوسأ عسا

 08- هو ةراخت أش رسب قع ةح قرا رشاداو عانق وسو

 و وده 2

 تبيح --2 9 5

 ىف ىذلا شدحلا ىف هلوق

 ةتاك قو رطل فتبابلا
 ةدئاراهلعاو نيسءاورلا ىف
 يدعم عأ ررحو



 (قوس) : ٠ فاقلا فرح.« نيسلال سف 3
 انس سس

 ل 8ع همز 2 م5

 ق دج نيندالا نيبدنأ 37 قوهمسراسس لك( ىران ىهف بوةعبدشنأو

 نبا د 0 8

 ب اذا 8 0 #2 قرم تم ناملاددوم

 0000 ف 4 20 0 ا م
 طافلالاو مكضل» وطسوهق ل روقاسلا هلل :وط قو مءةرحمو #3 قوهسقنعتادنونم <

 مومالك ىاولاف امترخأ رح أوت مدفاهن أالاةرخاوةملك !اومضلاو ل اوطلا فدحاو عع ةثالثلا

 ةرعم

 05 محا 5220 27 راهنا عز اللقب هوست رضا

 1 دو اهريثغ لا اهتوسوت اسريسفتلا ف ل قد هوو اساهدي دقت تما ا هلوقو

 - 7 و

 الطبل أوتقاسناةاهقانساو اهقاسأو هينتناهلع وهدهشلا دقو اهلمعب اهيلعل مشي
 م 5 تدع وه روج | ىءورو

 ُدّشآلاَفَمْصالاَلامَد ا او 3 تا 7 شد رقالول

 مو 1 سم

 ْ | سف و قول هلام اوَداَمدَعي ردع

 معلا هنو : رازغاهفو معان سقلاؤ صالات وةاسك اهّةوسو

 | اف ره ءانيو سانلا قوسين الط نم ل--حرح برن ىت> ةعاسلا موقنال ثيدسحلاىفو

 هناليتسال الثمامم رخامتاواصعلا سفند د و هيلعمهقافتا او هيلا مهدايقناوسانلاةماقتسا

 قاوَصوتنِدَلا قو مديل هتوشخو م_يمف !ءشلالداه ,ر دىفناالاهل مهتعاطو مس ملع

 نفوس كيو رهنمو ا همدقي ل بالا قاوسو هنا د نهقوُسي ووفٌلبالاود يدا ىأن بق ع

 ” ار افدن وهذ ثدواق كا زكحو تع انناذااه واس يالي قواستو تقاس ادقو ,ريراوتدلا

 200 ار انام ىأ قواستامارثعأ قو سب اهحوزءاف د بعممأث يدح فوق واسم م

 !فلخيو لذات اهلا ل ”رفواهفعضاان ا لاو ادله لونا سن

 ىل_صأنالرناندوأ م 2 ناودقاسأو اى امس .رهملاوقادتسصلا اهلا اسأل ض عن نع اهضعب

 ٌقالف كأس وامهريغوران دلاو مهردلا كلذ لمعتسان قاس ىتلاىه وليالا نرعلا دنعقادّصلا

 ١> نعي ردبلا أرهنا ثيدحلا فورهملا قاسلاواه رهماهاطع أ ىأهن اسعاد

 ةنيع وسرهمال ل قات اان ئاايلا ميل للم راصنالا درعا تحررت م4ملاقف

 | قولا عضو مهلاومأ ىلعتلاغلا تناك |منالارهم ْمغلاو لنالا اوئاسا وجو زتاذا اوناكب رعلا

ودل اوقكلد_.ل ١ ىةعاهتجتفءامقبا اورىف ةلوقواةعوالبا نكي مناو رولا عضوم
 انلعل«اثنول

00 



 1 1 نا لا ا0 201 ا ا علا

 6 (قهس) 2 فاقلا فرح *« نيساالصف
 سلس )و مود

 قاع رومجو قلسو قلمتو قاس ن لسزودلالاةبوزعوأ #3 اقلمسلا بذكلا نوني 35

 يا رلا ق نسم زذلاك ناعبشلا قدسأ دبع ولأ ما (قنس) قالا ةئس
2- 2 ًَ. 

 نجت لا كوهوريكلاو قدس تح لسصفلا ب رمش لاش ,ةبادلا كلذكو مشل ن قسوم ا

 يالا ناري غ هلدعب؟ م>-الاوهو سن ام سا ملك اذا اعَم_بةبادلكو رابجلا |

 ئشثعالال اك ضرعداكت ىلا . مرتك 1 ١ اذالصفلاو سانلاىفلمعتس

/ 

 هد
 ىنسداك قف قلتو تس د ةيشعلك مومدالمأيو

 2ث ىسع 2م
 اسرق افصل ددسالاقو انس نس ةوهقر ركاذا معتلا الف قّدسأو و ٍٍِ

 2016 ماقام
 لمزودعباذان طنا قحال * قسم اصيوهف

 سدقتلا ىسعا لوقور#وأ ارمسعت مئة ه شل نيةلاف نص صاب 0

 8 89ج و - 2 و

 ضو ترجم الز عدا # اهسوءانس قيس ند

 تهدر وأو هو ةرعم4ك 1 م د دو بد ,دهتلا للحج يحيا ضر سفر اس ورب و

 هو ص 127 5

 قينسامىردأ الى ار ءالاني!لافوماك "الا ىهو قيزانسو تاقيتس جرس يقلك

 0 م |قمفستاك اذاو لاك ةفو ه1 تا العلامسلاتس ل

 ةضسل ؤوةركنلاك اهلعجو س لاو رهااهارأ دقو ةفرعم|ملالةار ريغ ىد:عىهفايعب

 ةر د سمارغلا ( قدس )»م فرصتنالىتلا ةفرعملا ىرحبرطضا اذار ءاشلا نأ ىلع ةرقبلاك

 نأىور درملا لاف كابرلاف بيذهتلا .(قسنس) قيدانصو قيدانَس عمج وقودصو

 دقاريمالااميألاقفءادغلا ناو ةصايأاءلاقف ىّدْعَي مهو بيلا ندير لل ئاوتل 00١

 0 رحل تلم أ اسوا 6 زام-علانانا ى | يعين :ااهيسانت ا 2

 و5 2 و

 هلك روسي ناو حئافتستسو فان ثار ارهضنيب نم نيمحأ (رلاباهذرأ تّيرفحا رلا اهقرتخ

 ا

 يرو لوول ضالغرر سلا ضا زعتر درسوا فاتن تا

 م

 ةديدشلاعب 1 هاف نورا 6 لا ةقدلاو سأ الار اغمق ادرعملا لاك

 ثيللا ءامغلا لبق مق لكن منان انرلا قو مسلاو عارك نع ةيبجالا كانتا ا

 5 قوؤسنابروطخلا زأفسيظو #3 دسشنو ريشا قوسنداكوراورئث لكق وبلا

 لاق مهريغ لمعت ولاجحرلا ع ندى وطاا قوهسااو سود نيفر الا نييامديعت : وطخلاحزأ

 هود ا 2

 نانرالا قاصر َءاذا بأ #3 قوهسبقأ وف ىاك ىدسالارا م

 ل_صالا اذك يالا هلوق

 ءاررتو



 00 ا لا لاا ل عا 2000 ا اا "ا الا
 1 اا بني 7 414

 (قلمس) 2 فاقلافرخ . نيلالصف 7

 ضرأن مائدنت دش هلعأالو لاق ةفشح .و أ ءاكح مطب راغب تلا رار

 بريعلا اهللاقي ىلاةضءاحل اً. امأو بي ذهتلاةرمحاديدشوهو لاه مأثلاءناك | مالا برعلا

 دخاو عيت د وة وةقومساه رص ودل فاه ردقو ةقام-ةدحاولا قاما يع

 لكو اناس تعساهيلا صلات ا اذاسأرلا فك وف ةقيقرتداج قامحلا (قعس)

 اجلا مقالا ديس نبا نينملا ىلعال لا قدحاممو داع اح ىجسن | ومشت ةقمقر ةدلج

 ٍْ لبقو قاحمس 2 ةبقرترشق لكو ة-#ةيقرةداج بيذ#تلا ىو ةقيقر ةرمق م-ظعلا نيو اهنا ى لا

 ىلقو قاعمجسلا ىعستةءا سلا كلومدللاو مظعلا نيبةءاصسلا تغلب ىتا باصُشلا ن لا

 ىهليقو قاسمس مظع ل كلو معلا ن ودو مظعلا قوذمعللا نيب و مظعلا ندب ىنلاةدلخلا قاعمسلا
 0 -ٍ د 1 ع ل 1
 1 مع نم قيد. .عم[هسسأ !قواضري_غمظعل اومعلا نب قبيال وح ةرشقلا كلن غل ىتلا ةحشلا

 رثأقاعمسلاو هيدشتلا ىلع امهالكوةرسشقلاك قيقرائ شى أمكن نم ق.حاممةاشلا برت ىلع .

 ليوطلا با, فرحلا اذفعمسألو ىرهزالالاكقيقدلاليوطلا قوءمسلاو ثلللا ناسا

 لاقو سس الا ل قونيدمايلا قّسمسلاو نسور لسقو مسهتسلا قدما قسم هزاغل

 ةراسع لاك هيفتاننالىذاارْغَْلا ليقو ةموتسملا ضرالا قكمسلا (قام“) ىسعنثللا

 ىّلمالا ولا عاملا قلملاو قلس ف ىرشوملاهرك ذو قاف نعلم نوبت #

 ليلا ظركلاوهزأ هب هيفرومالدرحألاو
 قاوم اد موملا كيم لهو : ا راالستب

 قوحألا ديعبلا لاذنمق وأ * قدحتف 00-0 مآ قف ةبورلاقو

 قومألا نارا دلك ترم : قامت ءفاوخ ا تاقئااذا

 ىلاءادرولاة ب ودسملا ضرالاوه لا اهله عمرا و هيلعهللا تاوضر ىلغثندخ ىو

 دز ىلا لوقواه رخال

 قامت نوما ىوهم .ه ىفات تيد مونلادلولاىلاق

 ثوكنأزو#و عج ايهقصوو عملباعضومدحا ولام وق ن دولا تار دارأن وك نأرود<

 لانك ل تلا ضرالاب تس داتال قست أما اوله هنمت نحب لك ناك لاهم هاه همدارنأ
 مورع 2 ص ىس عهود

 ةقلعسلاو عشبلا ف ةئيد رلاةقكمسلاو قاوسلاو نيشلا ف روك ذموهو « اقلم» اًروعو نيقرقم#

 ةن وراه تحك صلاح قلع ب ذكراهلنيتكساال ىلا



 4 (قم») فىناقلا فرت ب نسلا لصف
 مج ةياسسعمو

 هامغق ىلع ل<رلا قا: سادقو اهانة ىلءابمملَس لوةد نمبرعلانمواهضايسلاهانق ىعاهاقلا اذا |

 ىبةلسو لب ريس ىفان 1 لعلام لا ثغبملا سد د>ىفو اهنتلاةوالح ىلع ف ةواذا ٍْ

 وقرا "1 نمذوثأمهتلعق تزو ىلع ةبسشاسو هتقلمدةواشلا لعف اقل [طا مل الخ :

 ١ لسا ى.اجللا ىف ىرهزالا هدم ىأ هرهظ ىلع اقل ف بيطلاهذخأ ارفاارعشهلاع عفدلا هل 308
 -و ع 26

 ا امىلا اقلط اف ثع ىلا ثي دح ىف ىو رو هاغنق ىلع هّدسقل دقو هاهغةىلع

 ىلع ا أنيلاوداصلاهىورب و ىعج اقاسو هس لاي ىرهظ ىلع كابتن ٠

 ارهظ<شارف ع قاس نالفتا ودروس ىأ ًارادلاَق است و سلمأ طئاح ىلءدو هضلا قس و

 قاسوهد.سئاداصلا ءملا م هقاقأعسووأ مه نم<«.لعنئمطيملاذان 3

 0 اس ساق دع سود 0

 ند ىمس.هى را صتل ادا .عأ نمد عقالسلاو 326 مدالا وطاح ىلعد «صقاستو اقلس قلسي

 رعاشلال اق اهربس ف ةيضامٌوَلس ةقانو ءاهسلاىلامالشلا هيلع يلا قلتم

 قيس امذأي مهاباطم ىرابأ * ةبشعلك ناكر عمىرسو

2 

 كالشلا لا ا ةشورلا ىهو نعلانذم تيفو ولا

 هم وسمر م9 ء مدع ووعد

 اناسألا رع لوح نصح اهناكقولسنمراوضمهعم

 ةغاناا لاف عوردلا كالدك واهل ايوا ةيقواسلا نراك

 سرع 7 "ر 5

 بحاب 1 ران حافلا دقو ا هس فاض قول ادت

 باعت دشن 5-25 قوأسلاو ةيقوأ لا بالكلا اهملا بسط ثاللاَدْ .دمقواسلاهو

 ماذجتألاىلاق وألا ان مابلاوحرتسلا نب 0

 (قا») اهرب ريد نم ض2 ىتلا ةرملاة- قا -لاواهدوجأ عو رّدلاو بالكلا نم قولا و
 هوا 95

 اذا تاسلا ىومىمسلا 03 لوقت قلتو نلمس ىلسو ناسزوخلا لاسر عوأ

 و منوم دهم

 :لخفوياطوالعو عقترا قيم قماسوهفاقو مواهب لا وريجتلاوبنلاقمتلاط

 0 ا تا ادح 7 ا

 ها ررحو لصالا فاذكه ]| لاو تك ما نو 8 لاح 0 0 520 اانا

 قام“ بذكم نم غدر د قابلا ن نمنع لنا 03 قاينئمهتلان 0 نر نيالا

0 

 7 سلا
 ْ اسلاز فال. فكان او ةدنع رااوانصلاخى أك نة



 (قلس) فاقلا فرح + نئسلال صف 2(

 | لوقامأو اههقلظ قار ةناقسعي قارفناو اهدبحبال د لانداراو كارالا انة ثاكلاو درا و ىلا

 رجم كولا ىراعقلاسألان 2 كيا لم ار ف نواب 270 خوستلا

 قالس ارت 2 رخل اءافاتماناو طهارأو 20-08

 انهناعتنال ءايلا فج هناالا ىلاسألا نمنوك نأ اذهىلع تبني ناكفقلس عجب وهىذلا

 لاكىرخالا هيتورعىدح الخد سي قل اولا قلو ناعاف نم عسلا فنسحأ

 قلسناامعنوابطت لودي * كا ادقهدعاسلقوو

 وهف هتبنا ذافيعلا ىلع كماذانقلاوُدبا نورع ةدحاوة سانا لادا لا نب لاوأ

 دنا رلالاكبطقلا

 ناعأدقهعارذ لوح 5 قلسن ا امعنو امطق لوي

 نءومعللا تقلسلا هر وةقلس و اصّقاس ولاعه قاسأو نيلذعلا ىَرمفَ وعلا لسفر ءالا نبا

 «ي بسلا قو لس عيجاوةبثالا ةسلتل و ةلقلسة بأ "دلال .قهئمو هنع هن كنا اذا مظعلا

 | وداعا واس دلاو ردو نطل نموها اري سكش - قس س دلو

 | ويملأ اذار 1 3 تاو دس هسا ساو ةقاسةطدلا - !اةرملل لق

 قلحلاهريغ يطب "ول :رووضص 01 قي ان طولا رواه تبن وتلا ىغ 0

 اثاسللا ىلعرون بح قالو رفاهرتسعن رج نيدعلا ىفئالسالاو لكؤيىذلا تن ]|

 ةسعش د >ىفو قاسنادق و نائسالالوضاىف زب علاق وناسالا لص لع :وأهنم رقم

 مويلا ل->رانمامرع ثلا قرو لك أ 1 0 ْش ًايتقاداوزغنا

 زوماهفح رخىأملفلان طانن نهج ردت رك وسر وا تقل راصمالا نم ريعم مىلعالا

 عجب وهو ناسللا هسملا عفتريث حهريسغدازو مثلا ىلاعأ مكمن قووهتلا نطاملاأ قالا 9

 ر رحلاف هلداوال

  قلاسألاولادلا اَهلاننب *» قئافلرهتْسح ها نا
 ١ ولاك اعرود هرهظ ىلعهتسقلأ اذا هتف هس لاق هج - ىلعماةلاق 1 و دو

 صسومالا ساق مع 95ةهو < هدو <

 ىقنلسا اوىلست ذق دو هدع :رصاقى ١ أ هني نم'ابعج يسع ولا امءاملا سفن ود نزماقلس هني

 3 س1 لاقي هاغنق ىلعىأق مكمل در اذاف ثيدح فو ى_ةفاوهو ىفاريسا |نعدروطظ ىلع مان

 10 5 ا 35 9هزع ع يصب هه 5 و26 م

 هش راحن الفقلسلا نواه ءماخمت اهطسادااهاقلسود ارملا قسوة دنا زنونلاوءاقتلسا قتل

 اذا

 0 اا



 20 (قلس) ىاقلا فرح + نيشلالضف

 هرسغ وحلا ف ب 7 رعاد هاهي الاممالكلا نم قيلسلا ثدللا

 قو نحوي (مالكلا ن هدراغن اك ناو هسغلو ه-عمطت ىوديلاهنماكتام ءالكلا نم قيلسلا

 ىتلاةغللا ىأةنقيلدلا تبلغو برعلا مالكب ار همم م

 لاق. نط نددتالو تار ءادمعت راع نم هتعسطو هدس# ى ه«تقيلس ىلعماكلا اهبفل تس

 برغأت لوقأ قلن 5و د هلاسل وأي ىودنب تلو

 قاسلارضنلا بي ذهتلاالوطةم اذئالعتلا همسي :ةقرلسلا ون ألو عيب لعد رع

 ىناذكه رد_دكملا هلوق قرا جراد بلا وكر ءالا نم ن نعني كلا يطتو دقو ودل ةسقيأٌلاو نكمل

 هشماهمو طضلا اذه. لصالا

 هلعبتكو هّياراذكه

 تلق هصنامىذرتيهدسسلا

 دوت هاف وحلا كل -_ لا ىعمصالاهقرحأفدربلا هس ىذلارهشلان مىيلسلاو

 لاق رولا اراء نمت يللا مهضعبلات و

 اًضألاَقب و ةيسرافااود بما ما رضلا لدم عمم 5 بسأل قياس 1 !قاهنه وست

 الا ناكملا قأسلاهدسنبا نين و "را نيبنئمطملاََعلاو نضرالا نمنيللا ىوتسملا قلسلا :نودلا

 ميعصم ناقاسوق السأعجلا وض الا نمْنيدمدلا نب هاما لمسُم ءودليقو داقأ نيتول رلا نيد نكمطملا

 لدتا قل

 قلاسألاو باول اهلا ني 5 قئافلا رن أور ١

 ليم نا ةجب را هله قد يام رق كن مفلا ىلاعأ ىلع هديس ناديدمشتساث ملا اذهو

 ىرغزالا لاق رصشلا نم شاملا قلسلا ورعولأ«بفرجصمالى وسما نئمطملاعاقلا قا

 مر ًاواهنانق ىلاعأ فى ةودسا ام ضان رلا مولاتنا

 ناعيقتلاام 0 5 و 0 الوق 5 ادحالملا اوضأر رمل ركل تنل نيطلا رو 14

 0 اوابملا وح فاشتلا ل اوبل قلك :رئاسو ردسلا تدلل ةنكمطملا ضان ارلا اىسهن

 ةدانزب قايل كلذكو 0 قل نال وفصفصلا عاقلا لسا اوتلتف هللا

 عم دقو 5 اهي ناقلسلا كر تح 5 ناقل عمي ف ميلاوب لاق قلامسسلا عج او ميما

 ىذءالالافقالسأ ىلع

 قالسالا هل الحار ردكم نقم او رتل رد

 قارا هيباجف فيلل #*ُ د تاكا ضلت

 اهل ثدنا اخو شل السلا ىف هوةفسص أن عمت ل هاو اوءابمظلان ءةفلذقملاةنظلالوُذَكلا
 ا سس وم شع د سي يس ا ل اا



 .,(قلس) فاقلافزخ « نيسلالصف 1

 ىشعالا لا ةياطلنا ىف ةبان ناك
 رول 9و

 قالَسلا بطاقناو يفد هنعلاوةسامسلاو مز مهيف

 هتوصتدثنموهو غتيلبلا قالسملا بيطلاو قاسم مقسم بهطخلاقيوقالسملاىورب و

 ٍإ انمسلةوق لراسملا ءاريسفد وهدلج ع زنىأ هقلمو طولا هقاسو برضلا قسلا و همالكو

 رانلا»هريغولةدلا ونا قلو افا م د راطا املا ل امل داهن م لف 7

 سم اوىها لاق اياز كاز ؟ديدعنا هن ميل بوت ةينح الغ هالغأ !لل. قوه الغأ

 ناهبباقك بانيت 9 لعمان دا اب 5

 ا و 05

 ااهعطوم ضِباو 0 15 ةداو تا هريدأ السقا ب ريعب رهظ كو

 ] ضن !اذاٌلج رلا نلسأ ًاولاف ضاوأرباذا ريدلا ريف ار ءالانا بنما سلا اةفتلسلاو
 ( انا 20 ص رمد 5ع 20

 ص !قلسلاو رصسلا دسعولأ ضاسلا كلذهب نعي هنقلسن» ااملاق ربدلا نم دبربدعنمريعب رهط

 قئالسرولاهنع صخر بعبلان طد ىف عاينالاب 0ع او رانا رم

 ] ةقيلسةدحاولا نيشملانيبام مارشلا و 5 ؟ال لاو ةححناىف تاق رطل قلالي ت تبش
20 

 ساد س» 5 799-

 | لاف 31 اهقئالساهفَد فقر #3 لددرداو ريعبلا قد عسل حَرتعَ با سلا ثنألا

 .- 7ك

 لابملا تقوس كفل !قح وربولا بهذين ا ا رالس كاوقنم ره قيمنا

 لوق نم ءامل ال هانغم ىرهزالالوقبلان هءقلسامقن هيلا ل الس تسوس كاذبه

 ْ هرتشةب"املايزعطي ضسنلا كلذكو 0-0 3 رتاعاجلا فلك ا وعش رلا

 ءامىبدازعاوعومدو اهيتيعمي_ش ناهدب اانا! نانرف ة *« . سدةلاورهالاق ىلعالا

 نمل بطيئ لكك 5نهدلا و 1 راني ات ر ىتعم 51 ايثار اذ اندر

 ةصسلا وةعسظلا ةقيلسلاو ىذفننطاءت حكم ىأ ١ 00 الو ةبادتيكرلاش وهردغ ءولشب

 نمةحاصفلابىأ هب اك وةيقيل كانأ ارقي لستق و لتي التعيس ىأةقمل أرقي نالفو

 ةعسطلام ركلهناديز وأ هتغاوهبلعأشثىذلا هبعياط ىأ ةمقيل لايليق و كو قاس مل وق

 هّتغل ارهعبطب ىودنأ أ ارقا ذاف ايد 3_ءتزوالةر رئاسة ارقلانا عملا :رهزالا ةقيلسلا 0

 بسنلاوهب دا ماتا واطول 7 .وهلبت ملا رتل عبي مو

 اههقلس واهيلعق لس يتلا همت سهذهو باك 5 7 رمعقفذو دش هح 3 . دقو ردان قيمة قيل ىلا

 تافرطلا نم عساولا قكسلاو لج رلا عيطةسقيلشلاو ةر هالفلا ساهم ةيلس ا وىارعالا نبا

 و

 ثنللا
 او



 ع

 2 (ىاس) فاقلا قرح نيسلاىلهق

 دوام م 5< -ّ و 3 لور هس ه9 قوم

 هلوح ل عكريطلا فاتعتكرت *« هلخ ىلا قالمىفه تعش

 ةددا اولاو #3 قاس ذر زوو 03 ةرانعلاقو #3 لاير مضت ةسظدلا

 يفسح اح تلك دوع 00 لح ىف ودود هنسمق >6 اهناكف رسل 53 هه وةقسفم

- 

 همم او < 6 امس م بصدد بصو هس سم

 قسفسو هقرذب ف ذحذا قزوقسو قزقرو قةسلاقيف 0 ادد هتك فرو ةصعهسأ ار ىلع

 اذكهريثالانبالاق هب ةسافس مكلع ف اخأ ىلا نكت ة لاس وكانو راذارتاطلا

 نيسلا فهدروب مر فاهتلاو الاب ىركسعلاهركذ دقو هرسفي ملوءاغل او نيسلا فىمومونأ هجرخأ

 نينيسلا لبق نيفاقي هّنس اع ك ماع فاسق اوهامنا ةمطاف ثددح ظوغحنار رومشلاو فاقلاو

 3 ارطام-هلوقن : منوكيناال ١ هه هرعت القءافلاو فاقلا هقساشسو هفساةسامافاصعلا ىهو

 هر و نم

 نمةقوسفسه- بقورعو ا هبرعم ةسرافديرغلاهللاقي ىلا فاق اهدعيءاقب هقسافس فلا

 0 2 5 6 ا 5 ا
 نع ٌقرْذر الا قو ةصعلا قس( ققس) ور اله 2

5 11 5 0 7 
 هلا ؟ ناكهناد وعسمنا . نعىد-ملانامعوأى رورو وامغملاو سلا ىلإ ارعالا نبا عا ارك

 5 دمه هس لص هو م هو

 قسلاقد ف 1 1 هل ودهدس هتكت هيلع هنطإ“ رءرس قدقم 3 روعصع هسأ ارى قش

 ام م تدع 65 ع يع

 رعاشلا لاق فيوضتوص وصرف َّقسشَسو + فذح اذ كهورتوحزوقزو

 اعاطقا اهآك كلا مَ « اهرب ياهيه عسير

 حاص أ وصف هنا وقر تارا يقل 6 35 نيشلان شق ىرهوملا رك دو

 ا سللاق هنا مل_سو هماعهلنا ىلص ىننلا نع ىو رونيسلا.هريغو ديد_ثلاثوصلا ىمهالا

 صب نأ او»لسقو ةسصملادنعوأ !ناس تو دهدنع هر وص عَق درست قسد ولأ 00

 لاقو داصلا»لاققب ودق ةلاحلا وّةقلاسلا هللا نياشين للا او

 قسم بط مهاوق 23 توصل ع ةرىاسلا دو ةبيصملا دنع ههج وشه ى أ قلس نم كرامملاننا

 لوقااةز_ثوهوهاذآ اذان مالكلانهقأس ,و رثك اقدر كام عمل املس ةقاست د ةنانتنلب هقاَسَو

 د ٌتْأَةهنغلاف كومداخو مالكلاب كف ردا ىادا بتال ولا

 ءارغلا ةمنغلاولاملا ىلعةحشأ مهوب كوبان ىأريخا ىلع ةمعمأ اهقلبأو ةمداخم

 لاميو لاك ةيردهطيلسةن لأ :ىمالا قمالك اكورد ا ؟؟لوقكوُشعانعمدا دس ةنسلأ كوك رس

 َّق :دس يلق وقل ممناسإ اولد د حول مناسل اوةءارقلاىفز ا وك وقلص

 اذاقال وقاسم لاقي للا بيلا لاذ امش ناوضرا ىلع ثد د ىفو ةبطخلا ىف غملب

 (رشعىنا“ برعلاناسل ب )

 لدالا فوهادكهةيدوهلوق



 اذكه ملا نيةةدسلاو هلوق

 هأ هررحو لالا

 >0 ا

 يد بة

3 8 
 هةموو 2
1 

 (قششس) ١ فاقلا فره نيسلالصف 2

 ارح ف صيدسل لاك عطاسلا
 ةيموم 8س س) 9 مود
 لادةءاو لمني ىقصإ #3 عيدمويفاقدا . نعفر

 تيلادثنأو ةناعد 75 راسع فص دغللام ئشلابط محلا ضخاشلا ناخدلااضي ا وهو
 88ه اك س- 8

 ع رلاثدمخ تدنقمعتساا (وبع) 0 رللا (قمس)

2826 

 فدقاذاو ةنبلا لعتلا هسرتالو و ءىثداك ايالو قر َوالبأآلابحةيلاعلا لابحلا ضارعا ىف

 نسلدنال فايرمنا»تمكحانن او هدمسنبا لاق باب ءاعسحَْل فاصءام هت:ملاسدوعوه-:م

 ء| ربنيدوعالا لاقى اعلام ًاقلسعسلاى ةرم نا لاق (قاسعم) ٠ لال مالكلا ف

 مو«دموهفل راسا ىرغ زالال اك (قفعس) قل تعسىلاعسك ت الع سم

 و. 0 0 5 5 ع 32 9 ٠ » .٠

 مبكر طل ليه نادشن او مضلابق وفعصل وعد ممخعل و

 هم 9 يام

 هيون ابابمرم #* اهقراقأ نا ىهلسس نيمأرال
 ةومص

 قي دعب قارف 9 تان ال او #23 فلاي ناكل تيرس

 ةةهمس م مر <

 6 انفع نكي هيمو ذو فدك قمم دي اوما اريثلا سو قيففصىأ
 5ع 0 م

 هعفسا واقةس ايلا ق ل و 2 مةوءامخلا ليلقدج ولا قف سلجر ل الاَدَعْفسأون ددرا ذا اقيفس

 ” ار قاوسالاب ثلا م ينك ةيرهبأ ثيد حو هتفحأ ام هانعمروصنمو لاك

 ءاذطناو فاقلا عمنابقاعتيداصلا عيال او ءارعسلاو عتسلا دنع لقك الا ولما زداصلاو نيسلاب

 5 8 9 * اه ع

 هاطع اهعسلاثد ٠ د ىو ربا دكهو نيسلا ىف راكيامذعن وداصلا فرثك تاماكلا ضع. نأالا

 همطالحرأ اهجوَقمسو اهب عش ةعسلاو علا نالزيعلا صخوداضلاو ناسا هقتص

 لكقداصلاورقيل واياوما ميم طع بايد نيدةفسلاو ةرهال !مويلاْقايليل ملا يمس او

 فيلا مكس ىلع نتيطشلا نيام ى هلدقوهّنشر طف يلا قس - (قن-) ةغلكلذ

  سيقلائرما لوقهنمو برعم سراة ثراه لاقي جادت ا ارطهقس ا سو الوط

 هةموو مو هل هم 7ةس

 وهو طعس اذه ىرب نبا لاق #2 هلم سان ىذ ب ضعت »*
2 1 

 سا ومع م 5 © 1 5 و و6 < هو:

 لم وسافسىذبضويتقأ # علل 0

 ديس: - ١-2

 تعش

 ا ةماملا»لو 1 رع هوني وهوا دان ءاحافرحالا كلذ همش 000 رز لقملوألا

 قيفسبوفو قْفسلا فةسفاونسا ننس ءاسنلا نمءاقدلاءاك ودنا هثباق ودسلاو

بالا تةّدسدي زونأ هرك ذىأب و ةعراضموأةغلداصلاو هقاقأى أ نينا
 : "دا ةاهتمشمأو 

- 



 2 (قدّرس) 2 فاقلافرخ * نيسلالضف

 ب , ودسدشن أءامم لك ةقاّرسو قورمم زي وكر راج

 بيدا ااا دنع ُهرملاو #* هنت تاركا هقاراب ءاذ_ه ١

 : نيعضوملا نيب عمو كريما عَ رقم نيدب زي لاق اضيأ 3 .ةومنا مل

 5 را دم فام زا * ئرعلا يضم طاسوألا مزه قع

 ىدح اقري ةياعتصلا دحأى 1.51 كلامنيةقارممو بيذهتلا فوذباصصلا نم م نعجن قفار

 ب ءررطنا سلا ترْن/نسن آلاف ارعلا ف عضوه مساق ةرسسوا عربا لاق عبس هوز وهآلاروك

 قرابه دبع هلو نيج فالوب

 0 م وة 8 4 4 -

 وى 5 دون 07 7 وس ف #* ةزاغا لولب ردن راخأ

00 2 

 قرش ناقا ارعلا لم نم 0 5 هتنصأ ًامسش را قتال

 قدم اماو وباسل ولاا ع بدمه سانلا عينا

 اوقّقحل اتا ليقطاو #* ا.مواعبالو الاوقأ نولوق

 ( قد را نفاس نانلغلا ىكاتنلا قراسلو ةقار هرعشلا قزاسالاشب وىربنالاق

 ريتكي كني ارك ذمناكت وهاتان هودي وبيسلاهتاقدارم : عبر هانبا,طاامقوارُ "2

 نقدا .يياعراص حاج زرالاقاهنسمقلاذاعأرانلاة فش اهنا رد يااجأ لب : رثَملا فو

 ريثالا نا: ء.شلا ىلع لهشملا طئاخلاوأب رسما شا وفني طاجأامّلكفدارم 2 وتاذلا

 ب رْضموأ ظلاح نم ئشب طاحأ ملك وذو عضومريسغق قدارم ا ارك ذثيدملاقدرودقو

 تن . ورانلا لهأ ق دارس .: نيوغو وهم ن ملظو رلاعت لوقىريسسفتلا لهأ ضعءلاقوءامشوأ

 لد: نةمال سلاف ثلا قدر نم دق ا ادودش مهل فدعشا ًاوهالعأ نوكي نو غوق ةرسسم

 نامعنالىرسك لاقرك لف

 قدرسم تبدع يدم ا اتاي للا و»

 فدا ل متدب لكو رادأا ن ندم قوذد < ىل!تاكدا لادعلا وقدارتسلا ئرهوملا

 ةددرلاف
 ةس 5 مو ) س <

 دودمك بلع دش قذارمم نا دوه داودلا نئداو 7-5 5-3 دوراسلبانبرذنملاَنمكحاب

 نةامدنلا لتكورو نازك نيمسسى لاو ىثعالااس دشن او ىزامرلاٍب اذكر رلالسقو

 1 رابغلا قدارمسلاو لدنجْن ةهالسا هتس'تمدةنىذلا تيبلادشنأ وهل غلا لح رآتةكرذنملا
) ٌ 

 أ 2

 ه-تع* مالصالا ىفاذكه



 يع 0 ل 2 ل

 (قونش) ... . فاقلا فرج « نيس! لصذ 53

 7 انذاهتماللا ءاداهتمالك 03 اهنافءاسهلا ٌثاهارساماف لبقمنييقلوفو

 ىف اقر سس 0/1 فرو قا صلخا ا وياقملاو وبا لا ةي# م ءءاهبفةقا ارمسلا ل عج
2 

 2 ه_ءدو

 أبقا ارسل وقفز ةراملارتاق ىلا فصي ىشعالا لاق م ةرسناو لسا فعسرو

 نئييعألال اوقف ليقول أك ب تهدم لم ١وق نع نا سلا س ماك 1 ارسنألاو

 م 58 سس

 قارسسلا ءاوُق ف فرط راف 00 يئس والا صمون

 اًضرا ىثعالا لاهو بئعضااوروتملا ٌقاَريِسْنالاْتا
 000 هم ا ل

 ل ندا اقور شب مفضاوتل اقور نيف |

 سو 5 ماقهمع 2 دل

 الاب“ ابا نمنبحنب 5 هزكوديرغلا قرم ناري لطخالا لاو ةقرس
 0 م

 توم ©م ب يمد عر

 >2 هءمءاسو# -

 ىبرالاق رايس ابكايس < روما ذا 270 00

 والاف رمان 1 تاقال_هلاقر برن قرسعس نعهلاسالئاسنأر ا ثيدحلافو
9 8 2 

 قرب نبا دشن اواضضن ا داضلانآرب را قرمدو صاب ضسلااهنأالا قع ا ىهري كسا قرمس دسع

 : نعد تما مط د ا

 رسب مفر اب < اطقر رادلا ىفاحئاجدن 11 لطخالل

 هم وص هما, مد 9 همس

 الاذأ هنأ ده نم نان هزقو رب رخا قرم-ىفن لقرب رخ !لاقو

 | اهعجور اديج نم ةعطقىأرب رس نمةقرس فلا كأ كت ؟راهل لاك ٌهّتناعْس دحىفو

 5 قرا ٌباذا سابعا ثيدحفا وا سوح 1 ر نها تيذج فو قرم

 ة_سلهنوعس ازا ا هع هنال رك اء قرسسلا ضخامتاو ةئيستموهعباذا ىو ورعد الف

 قراوسلاو ةسغلا عبس ئذلاو هه و تاعيسملا لك هةر جادو 07 و رشم

 ١ نآيّجظلا ون لاق ئ رامفدحإ اوعمأ اولا

 : قراوسلا نيدعا ابَتمَرأ .راادأ دع :ةياتل مكتنم عادي

 كارلا لوقرنسفهنودودقلا ف راما سماق راودلا لدقو
9> 5 0 

 هقراوسو لفي لاَ 535 هذا نعديسفت ىسرهرأو ْ

 : ءابقال ليو هرلد اوصل كرب رعاكم ول :رعفديج ىاهرسوزصا تسراقلاب دوه ةدسع ءونالاق

 ٍْ ازا هوب رعف ديجىاءربتسملد| ل واب الاول ايا فك قدما مليار

 | سس 6 سسو 00- م سو بدو 7 4 5 و 3 ع 0 ْ

 و .٠

 | هيد داو هدوح ًاوهلبقورب ردا قاف 1ال رسم هن خص ن أكف ةعدماغي فتأدارأ



 2 (قرم) فاةلاف رح نيسلا لصف

98 1 ٠ 

28 5 
 6-2 31 اذن

 21 2 ما

 قاذمسلاو فورعممهتلا دنعقّدس ءلاوسيذهتلا رس شرا ويزول اهو خت

 ورعو دشن اوراودلا ,تفلابخؤل يختاروا! ضستا

 دصقه ب

 مدعي نال ىأب ولين 0 مدععاهيفحاضولا قدوسلا ىرت 7
 هك

 1 ص يم مس

 دشناوىا رعالانبانعةوبخالا كاوا فونت 0 ل (قرسإ)

> ١5 

 قف *.ثيبغلا يبلانا 03 قراست و دم : اراهكتم

 كرس شلا ىوالاُسقراولاق اانا رسكبةقرشلاوقرسلا زارا انهماللا

 ديعلا عب ىف قرمسلاوقانالا نمل تيري لوقت فراش !!لعفردصمْقرمسلاو ردت اة قزاسلا

 2 وو 5 وه م

 ةرو رصكو هاا دا هقورسو قرم موق ند قورسو ف ةارسسوةقرسموقن مقراس) جرو

 ى هوقو م

 َِن هلوعقورمسلاىو ربو #3 اهله ة ورا باكلا قرت * لاق ريغالقو رسساكو

 نمسا ععسلا قر ا رسل ١ناى 7 وق ادن يي ةقرسلا ىهو ىرسل ١

 دعم دحقوهءلارظنم | هَملْمَعل سه ااذا هيلا اراقنلا قراسب دوهلاق وافخم

 وش عملا ليلا قو راسلاثد د ل.س - !هدمو ردصملصالاف وذ و هقرمسلا ىعع وهوى ةرسلا اهتنطفا

 اردصمو الفي .دحلا فرركتدقو قراس !العف . اك يفتش هعمسلا منا ىأ ةقرسسلان ملعتفت

 قدزرفلا لاق رس نعمىفق رس اجد قو ىرب بالاك
 سوات ع ىف م 3 سهو

 نامعي ات زاك وشم 6 امقرسا مج اود ليتل

 هذهثب_بك بسعتالىأن فلا نذأ ىطغت نيقرلانا مهلوقك ىف ءللاىفاذهولاك اهتقرسسىأ

 5و - هص9 ءس

 صضعل ع نمور تكلاو عقب ىذاك سنا قاريمالاو لبان ىلطتياممهاردلا

 اركتسس َ ماع نم نرحل غي قزابشل الاد ةقراسلاوقراس !اوىلاعتهلوقىفةفز ءنبا تاباسإلا

 سوو و2 موه

 عم 4 سويدر تما نسر بع ةموبلتسمو ع ورهاظ ٠ نمد نافهل نسلامهنمذ أ فزرحلا
 هه

 ناك هنأ ىو ٍر وافس ون ومعي لمق ن مهل اق ةرمسدقف قر رمد نا ىلاعت هلوق ةوبصاغ وفه 32

 الئاراكن الا ةهج ىلع سهذْنِم مال_سالا ”لمفلاخ نم 00 5 وص هرغص ىفذخأ

 ىاطقلا لاق عمسأ اورقتتلاسالتنا قتلا وقارتسالاو ةقراتملاو دّبعتوةروصأ ا مظعت

 قرستملا ثيدح سالتشلالا + لئانبدوجعاف كءلعتلخت



 إ

3 

 ل 00 3 2 ا يس

 (قذس) 2٠ فاقلا فرخ «' نيسلا لصف 6

 انهلبرك الىتلاةيلي وطلا ءادرملا ىهرهثلاكو قوص ىهفدارحا عم دلغلا تلاطاذا ىمصالا
 رمل ىرقلااهفعرشأ د 35 اللا قوصسك ةنئااسو شنو

 1 :ًاووص عبباونا الا كلذكو نسما وطقوكتسراجوءادركلا ”يلذنلان سرفلا قنع هش

 اور.9 ءومو 4 4 ود سودك9و و

 مورك نه معاون مع 1 هب رسسواشصلا اهم م لكلا ةةصودسلل

 و

 ىازعالانيادشنأ أولد وطلا ةأرمال قو هسنلا مهضعب راعتساو
 : رطتيتردملا هلا نعل رابنلا دهب فيطت 5 8و س ةس

 لطخالا لوقءدهاشى رنا لالا لا فلي وطلا قوسلاو

 رددلا حاس نالجرلا قدوس * ْتَمَداقتىلاوَعلا ها: تاقاذا

 لسا مولا ديد_ثلارطقلا مم
 ىسعلاةإسلاع عضو م قوحاسو هنترهام فرجت ةزطملا را شمل لبا

 رزاحو بيل نه ىلبق نرداعو 21 ةرثك هامدقوحاسين ةره

 ىرخزالا ذهل راي ةيوترتل ءابشولادزاشلا) عبتر ابدل ع

 ظعلا 00 < ةرح اولا ٌئاصضلاراطمالا نم فصال

 ىمعأ مسا قضاو مما قحاسمو مهمانأ نمقوحاسمويو م انقلاذ نكران وحاس نشف
 ىفهفرتمت ىم_هتالا جسالا هيت ذر ناف لحجر مسا قكماو راصعا ءاضب هوقلسأ هب ودسلاف

 | ١ رهفدلملا تدراناوبعذملافو رعمربعب رمل مالك قد عق وق هتهج نع رع هنالف ةرعملا

 ةدئازمملاو 5 شلال تفل نمو شتلا ورشي هنالهنف :رمص هدنعت أى أ اتاهمارسلا هلأ

 ىرنبا لاف اهاسمشانهملا تغلب اذا حلا تيمساهب سأرلا مظع قوفةقبقرت ةرشق ق اعختلاو

 نسارلال اف نامل رثآقادحسلاو
 سا س مد 02

 0 الادنعلا 3 د ةقادب 0 2
7 5 

2 

 قاسود دو ديم نر دنا و جوا ا
 4 ا و 5

 قدوس (دنم) ٌب.عق ارت هر.:ةودل 'لوشالو معَدلا رو لثم قروهلذب وقةدسحاو

 قيندوسااو انة وتم ةيسرافلابوهوزيهاشلا لاقي ورقصلا وقعت نع ةزيسخالاقّدوَسلاو

 طقر "الاد لامه نب رضنلادشنأوف ةوثدساولا هان رو رقمصلاضرأ 1

 قفشع اها "ىلع سل 5 قرا قود يسلاك يداحو
 هس



 114 (قف“) ١ 7 فاقلاورح نيسلاىلصف

 عرضلا عافتراقاصّنالاوَنّرم ىريعبلاٌفْخوصْأَو # قدما حراك ةنمدنم 5

 ددسألاق هءفام بهذو هئمل عفن أ 0 وسن ع رضلا يع وطاف رو

 اهماطقوا هءاضرا هل ولا صنعت 8

 عرشلا شئ ادسيعو أ لقو و ندب قف ىبعصالا لاقو يف ابعت تحلا

 ودعلا ف قرسا | و دأو ل ظول ءاننلا هيلا هو ىره زال انيبفام بهذولدلا تةكست اوىل وبهد

 يلب اامارراتشسا لا

 الطاإ سو ذل نماقم 0 الباكملا دش ى طاعت ىهف

 رح الىرعزالادثنأو
 وو ص -

 امدقىوتلاَو مس # اهعرأفةراجانل تناك

 9 صدد م سه

 هاي ليد وم اة صسفساتو عمدلا ني نقلا ا ل و رضفتان وددو ىتملاق لو علل لاند ا و

 كاذكو دن هلا وْطتلاَو 6# اصلا غرفأاماذا بَرَعو بْن 3 ليتنا يتسع

 وو و

دعب ىأ قصسو هم خلاني ئشلاق كتدقو رسعورسع لتبرد
 قيس-لاقيو ىربنبالاك 

 يب .5

 هومصنا د - <: وهلافص.ءاعدلا قو #2 يدسألا درعبلا دي ذانشواعت 0 مهلا وأ لاك صحا

 ع هدعل داى 1 قا دقصما ا ل دو راهطظا 2 اراوخا 2
 1-2 م مح

 كسارات وم زنق يعي قرم 7 ارش رعشلاْقَر روعو قيس ناكمف

 هال_هد اهب ثو ديرب هملغءاعدلا لع ب صخلاواسمما هول مح كالو هولي زاجل لهأ ةفلىرهزالا
 #«#و 9 ء-<+هوع

 اوعقجا ريعسلا باص“ السهل اوقفءار هلالاق و قيصتديعبلةئاوادع واقحم هقصم او هللا

 انديصملا ىل-ءبوصنماق سفاح نابل ةقس حش فا تناك انقكدفت ؟رقولو فيفضا | ىلع

 ىئاق سام لوقافضوةاثدد_-ىفو ةيعاس ينل 205 اى امصستا مومَصسأ
 7 وو

 ىركنلا لضغملل ىربنباد ثنو :هلب واق وحس لو دبعب قضت ناكموا دعنا دعب
 م و ود

 لعاشر رمد ىلا ”هلد , وطلا ى؟قودسلا لدلك شقش د_تقو #2 قوصس عد ب ناك

 طوع ماوم وكيءانحخا عم كلذ لعل ىردأ ال ىعمدالا لاك ىئتخا
 و7 #© نيد ةمصوؤ وم و< سه

 وصمة ذح يسن أونلا نم * هلدعمو رع قى معن اك

 ىو و ع هد
 لطءةآسعاو ملغ دق مهل اوقك قدم تتجاولا دقاو دوكيناالاف دش ةنح لك دارا هناف



 م عاو ج0 0 را لاا 71 6لا “ ذي

 ُ 1 1 ملا
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 (ق») . ٠ فاقلافرح « نيسلالضف 4

 ادجاو نم ب الاهذهىفقابتسسالا اذهو ومحو طأرضلا اوزابأ هانعم نوري اق طارضصلا

 دقفا وقس آوةو هدب اسما نععتالؤالاو اوعيس ىععاذ سه نالنينثا نمنالوالا ناهجولاو

 ١ ّتدخ ناوهدعبهلوبغل وأ لوال او هلعاف مسيولام ىلءاههضو نيا تشب ىورب اديها قس

 01 ف 5 ا 50 :
 حرحو ةيمرلا اغيب ماسالا قيويلاوب ا رد لم حالضد تقفالامهثوانيع

 | هيه سلم؟ ئتباوتاعيلونيدلان مويودجو رخهبيش هسة عرب كاهمدوا رق نم“ اس

 و

 ْ ل رفنادسق ناف ايسلا ووكسحلا ىف وهاد قىزاسلااق اي-بوام امرك ش العةموق ىلع قس 3

 مهرد 00 هيلجر فيكس تلعجاذاوقلا كيو هريغو ريس نمريطلا ا

 ىو سقم يود 000
 : لوالاخ ونةموهف لاثملا الظلم ناعاب لكو يرطمزهو مزن العر اتوا

 0 مو 0-30

 ىنامعللالاقو خفتو مننا ملا قوتسو جدو سو دو وبس ى موبداو ثايدفرماةميرأالا

 لاو ءانلا م 0 ةشسماهتدحا ومأك الا لا اوطئارفّقذ ا ةوتا ساه :ردب اكن هلارعأ !لاك

 رعاشلال وق ةملعوى ننبالاقتب رعف شم ةيسراغلاناهلص أ ديبعوبا

 انيقلامقئاسملا ب وايف 5 اقامت سلا

 س 9ع 3-6 >2 2

 1 قدلاود ل.قو قيقرلا ّقدلا قوسلا قو قيل دبشأ هقدامصس فيض حالا قد“ (ق--)

 هجوترمثقاذا هسةكهسو ضرالا عررلا تةد-ىرهزالاّق ذل نود وطلال يقوُقدلا دعب
 و 000 ةكحمسد , 2 -ٍ 4 1

 ابا ديما هتكهساداق ةهسلاو ىلا تةح-و أهبومهةدشد ضدرالا

 ل 8م 5<

 3 ابو تر باذا ريعبلا 5 هربدر !قولاو قاقدلا تفس ان هلا تؤعاذا اممم اهو

 ديرما ىلابلاُلتا بون ل واهعيضوم
1 34 1 

 ٌفئازوىسقاهنمئيسْمسو ل ة.ءاع قطمربغ فودوّرامو

 : قدررفلا لاق ودهن دعج و

 عامعلا ود 7 انزع 5 يارا“ وحنا كناف

 لاق اقم بلا قع ودبل د وه وذ ر 2 ز طقم اذا : د 0 وب نزلا قصسناو قابصسالا لعفلا 9و

 لاق قال ناوهو يد بوثو سلا كعدوالبلا تصدق 5 امنه دج ليلا قع هاةيور

 تأمل 28 همهارد+ لع تاز ْنَملاك هنأ هنعدتنا ىذررع ثذ د-فو ناليرمسن ا ىئاوخب مع

 ىذلا قانا ب ثلا طنا دايجامنأ نس بابل تملا خالو ق وسب مولا بر رسشساوَد وسلا اهب
 < سد

 ا : مهنلاونأل انقلش ىأبوثناَ مس اردن عافت ال نم دغل هن اكىلإو قعدنا



 ا (قمسس)  فاقلافرخ « نيسلالصف

 للا ونوسلا وقيس يأرظننلا مماسرفاهملع واهتلسرأ اذااهنب تعب اسسو ل ههنا تيس .

 قيسسلاو اورداداوقبا تو رمالاىلا موقلا قَسسأو ةمْدُكلاةق ؛اسلاوقسملاو لدجلا ربل

 قناه رلاو لاضنلا ف عض وبىذلا بيذبتلا فو قابلا له نيبعضو ىذا رعلاب

 لاتتيو اواضانَتاومباسو اورطاخاوةباسٌتو موقلا قيتساو فامسأ عجب اومذخأقسس نخل سلا

 ىنلانا ثيد-4!قوردانوهودادضالا نماذهو ٌقّمسلا ىطعأ اذا وسو قمسلا ذأ اذا قس

 لاصنلاو ل.كارفاحلاولب الل قلن ؤرفاسو لص واس فالا قيسساللا لسوءهبلع هللا ىلص

 ىعملا قيسا تفسر دصمنوكسلا وقاسم ىلع انه ينل نملعامءأم 06 قلو را

 قليصفثهلو اهانععناك امءاهقفلا اهم قلأدق و هنالثلا هذهىفالا هش املا لاملاذخأ الحال
 سد) عو س2 9 ترصد م

 ناوهمفرعخ الفقس نأ نم ويناكنافنيسرف ةناباسرفلخد ا نمرح ”ثيدح ىفوهقفلا ىتك

 ىلع ىعسمئشد همحاص لج لا 5-ان الالم وأ لاك هب س أي الق 0:

 نودامهدح نم نش رلانالل اللا اوهادهفنه رلاذخا همحاصهقسنا اوهلعوثالف قيس نا هنأ

 ادارأناف هنعىهنملار امقلاوهفهذخا سامي نهر هبحاصلام منمدحاو لكل عجن نافرخ الا

 لحما ى خمول نفل يدك رف دوك قو يعا وزع رلاثلاثاسرفامهعمالءجكلذ لما
 ةثالثلا سارفألا نولس سري عايش ثلاثا عضيالو امهم ني هرنالو الا نالحرلا عنيفا

 نيالا وهلا ناكف هبحاصن ةرو «ةضرذ> نلوالادح !قيسناغ

 5 و لمجلاءا ريو امطيدعاف و 000 ًامسشمرغيم ود قسناواعبج

 دادضالا نموهوذخ اى بععن وكيدق :ويسلا عا سعال تالخغن ثالثنمَقدْعأ د

 للءةفنوه لوقو لص ان ءانعم لق ق متسنانمهدَب اىلاعت هلوقو نيعملا لاملاوهو انف نوكيو
 اهتدلوقهنموالئاشآ قععالتتقا وقزثمهلااتباست ند ناسلااقيدساو ىف لا

 مهو اواض جس هوك وهو زراف اا رصلااوةسساف هلوق و اهبلااو ردابى تاريخا وقبتساف

 قامتسالاءاحى :ردزالا ايلا ىأ اهل سواك , رنأب ىلاعت لاف كن وقياس اي !!ىأنوُدباساهل

 هانعمدو رسفملا لاق ةدسلانبهذانا لجو زعدل اوقاهدحأ ةئاتخ ناعم ةثالث ىلاعت هن 59

 قيس امتنا دع تالا اردت اهانعمت املا اقمتساو لج وز ءهلوقوت رلافلضتنا
 "هدد "تا 6 صمد

 كما اا تقبسناو همم هةبلطامىلاهملوح رخوَبابلا خف شسوي يسن. >اص

 ركل أف مين | ىلع 001 دول |و ىلا عتدل اوققثلاثلا ىعملا وهسق: نعدذإ وار هب هود بام ١ 8و

 (رمشعىلا“ برعلاناسا - 6



 اذكه ىلهلاةقوهلاوهلوق
 ها هر رحو ل صالا ىف

 اذك ةةسسرعأ لكىفهلهلوق
 ها ررحولصالا ىف طرض

 رع

1 3 

 هس

53 

 70 0117 فسم رك دكا قوز سس ببر

 9و رعاه س3

 ْن 0 واع نو دهم 301 هقوزوهباك تالفر وردقواعوقن 2 ا وهو قو لصر و هن

 و 9

 ا ويرازلا ا ”أتنآ لع رالف هنادو رع ماشا# ثد دس ىو قووازلا . نملقثأ
 ساو ماك يأت 2 هدو ه6 كو

 نامسوشاقن قو زاورع ونأدحاو ىنعيقدأ | حو قو لم م»ردو 3 دملا لهأ |همهدسل اذك قسرا

 7 لام ةولم اوف ارو زان فرنفرقسا يدا ماع او 0 رلا

 7, 5 هس هد هع 0 ل ف : :-# رك
 ملا تهز 037 مسهاىوعا كلادف مسام مهوقو زلا قفز قو ردقءادردلا

 م
 عازم 5 م ا . دع 65 مل

 ١ 5 0 . و .٠ سهر ؟

 نءهتظفحاذكه لاك سعشلا بال هانعموءارلابسعشلا قد رباوصلاو فرعع) ادهروصنم

 5 8_ و و س همم دك و 35 2 98

 قب راو قوفكملا بلاقي زوي زلاو * لزنف نانعا س هلل باذو 3 نزحارلا لاق برسعلا
 0 ةسوك ع0 وو ًّ 0 3
 | بقر ماطشمابا قيروؤسملا طاساام نصيمقلاو ل رو بيحلان ناح . نمفكام

 هم و هام  سو- 1

 1 قيزات كنا !نمكدكو قران 37 لاه بزعم ىسراف مسا قنرو

 هيلع لع قهلوقت دلك قولا مذا بلا (قبس) 1 ةلمهلانيسلا لسنا

 و قوص 7رزنمص سام هر ود
 أ همد-هن عد سسلو ويطوريس كلو قراوشلاو قالا عم اوؤيسوتامو

 داو ةئحلا قرارا : ةوورلاو داس .مصو مالسالا ىلا ىنعي برعلا قراسانأ 1ثد :د1لا ىو

 و وسر

 نيذلا تاك انا و يعمل اننا و وبا

 نعد“ ف ى 9 3 هنلانذامتا ريخلاب قاسم دصتقم مم هسفنللاظم 008 نما 8 3

 ىلع كلد ' كادف ةيوغغمالاظو ا اندصُقةموئباسانقب اس لاق ول ىلصىنلا

 ستان َييستاذا مالا ادهةقباسا لاقي ومونمهسفنل الو مهد صقر وغم نيم وملا نا

 حبر ننمؤملا حاورأ تاقباسلا ليقو لمخلا ىه حاجزا لاق ام._ىتاّتباسا ا ىلاعتدلوقو هملا

 ةالصلا مهلعءاسنالاىلا شح .ولاننيطابشلا قست هك الملا لقوم وعلا تاب اسلالقو ةلوهمس
 و هس 3 هم

 يح معريغب نولو هبال ا ىسولا عامان بل بردها قو مالسلاو ا

 م.

 لوةثبرعلاب ردها ل اسأ وقيس هو اسيىذلاكةسوات اسود م .ةباسو مهلك

قدزرفلا لاق يس وهفئببسيناك اذاوقوُسو ٌوبا-ليمان «قدسيىذلل
 

 ةسو نم م

 قي هريغ تاراغلا ىلا قوبس ع هناهر مودتي زرنا نم



 8 ام اد نس ديك حا 0 لف ا ا رار نا لا دا د أ در ال ين اونا 2
4 2 . 

 اه 1 (قوذ) ١ -كفانلافرب « ىانالبن
 دشنأو سامأقاهزافصوريغقااهّررج مصشلا نماهنو تمت ونابمإ ا ممل 1 9 22 5 57 4 5 .٠ 2 ١ و .

 نس مج . ع و 0

 ترفل وَ 2

 ىنار ءالا نا قارا وهدا هيهات واقاب م6 مصّشلا نم

 بدم ص

 ةقلحلا ىلاعثلا هسه :وهقلهزوثب دما هل هر رداوتلا فبيذيتلا فيفل اراسجلا قلها
 مس جت

 رانا عضومقلهزلاوقلهز المول رامعلللا ةيرازقلا لاقو سرفلا ىفةءلمهلا لثمرلا ف

 كاذكو ريالا تار الا ليدنتلاف : ا نيا د ا
7 

 اوه لادن بتال علاوهو حيا رمس لا طار رقل ىل مالا سمع

 لاك كلذوةيلاكو راَمْرلاوهو اهسعتلمقلرثأ مادارا ذا ىذا لاج 5 نمقلهّرلا ثمللا ْ
 اكو 0-3

 دشنأو ليدل ماركتيلا بسني ل فس قله زلاو ورعولأ
 يل لس

1 

 ه مور 03 هدد

 فلولا ىلعل يللا, نبت #3 ىبوعأو قولملا ىذتانب د قلعندالوأ ياخ

 ىرهزالااهتثما,ثبَس ىأ ل بقو ةماععب رلاث خوه لدقو ضرعلا نيكة مهلا ) قههز / ظ

 نينلا ةقمشزلا ليقوةسفلا ىهو ثلا كلذوهوَتَعلا معللا نماهدجت ةئيسا ةموهُلا قُم 0

 زبارلا لانس ىأ ةقمْشّرمةأها لاقي و

 هقو رمأ ا باهت ىناج ند اك دب همي كءاذا اهيران
 1 نير 00 0 5 ا د

 تانفلا اده ىلع ىسهف هقمهزلا ىهو قرع نعةننمم ير هنمتحافاذا ل جرلا كئدديز وبأ

 6 .٠.٠ م د . 2 هم 8 -ه د .

 0 .دمل لهآ رفظملا الاف قب زلاقو وازلا ) فور ( مدقتملازح رلاهةرصن دبش و

 مرو نيمو

 ىرهوملاقو وص نب له لكنل اولا كلذإو ربواصتلا فق زل ل-تديو قووازلا قب زانوسي

لامع عن فانا فردي :يدمل ا لم رحل لال القيل فقيد
 قعيوىب 

 لك نع مس حرك مث هناا "لا هيفن ك0ناو قوم نقنم لل ليل ها

 تهسو م همو «-و ْ
 اهو ماب ل خديد ى نا عا ند بد قو نه مالكو انررص اشبع ١

 دقاشد 00 ًاراذا رعنبال لاق هنا ثد دلسا فو قمرلاو هوقووازلان . ه لص لبق 54 سا

 اها راع 9 2 9<“ . 101

 بيعرتلان 5 تالا لا 21 تنويوخدإ تلق تا 6 1

 يوازن #3 بذل 1 ادمدبلا ا ْ

2 

 قورقورزلا عج وهوق
 كدردا أن تبلا ف طيض

 سوماقلا حراشن م مهفبو

 هأ رر_د<اف درصك هنأ

 هيك م



 ٠ 300 1 : و 200 8. 5

 وهومدعب اهقنرباوحو ةدمصقلا لوأ تدبلاو بر واو صوف ثعشأو هلوق ىرب نبا لاق أ

 27 دوس مودع 2ث سان سا

 قيشلا دسم ىرتشي ىعضأق * باسم اهفةقاخطَ هلوق
9 

مقتدقواعرو دول قعر اهلا ةمكاسلا ةزانكلا كلذكو لفل عاج لُرَتلاو
 ا

 1235 قل

 5 قهرا ف ىوائاهيديأداكت * 00 رمش !قاهيدبأت مهر ألاقن تكلهفتاودلا

 قرولا نيطاعتي ر لالا # 0 هلا فكوني 17 اضادشنأ و
 ه رك 1م ها 0

 00 قوهْض ل>رو تدر 5 بانل تقرارتيلا اذه قمدقتلاو هزل عملو

 3 مهزوم لوقك دقن كلذ نبي رقم ىأةئامٌقاعز وةثامٌفاهرموقلاو

 «ءمو

 هنحاص معزا فنيلالزا ىأ مادو لودقلاَو وعزم اولت :اقلا قهزملا جروملا لاو

 نمقهازراف نهاز نمو .اننالاقفىروشلا مو ملكت هنا فوعن,نجسرلا دبعشيدح فو

 فز مفدهلان ودعق ألا ىلاحلاو بيصبالو ةباصالا نود قدها ءارو عقودا, اهسلا

 حل العثلا 5 ةوقلأ نم ريخ قمل بنو / ىذلا سنا نا اري ةهباصأف قديلالا
 08-5 هو م و هدو

 هريس اذغمى قه رمانالفتأ ار وهتيلانالا تق أ ًاوالثمامهلماهسلان ءقاخلا ووها ادرلا

 قشر هسنم؛ ئثفسلو نكمل قدسعو لاذ 8 مسك يشن اوت فاس اير

 لات 2 ربي لاق ل ف 1 د ردا 0 0م ىحو رسكلاب

 قدرنالفو 2 او رسكلا هس: تقهز ةيطوقلا نبا لاقو رسمك هي كلو ورملا

 اقنع لعد دقلأو هتمدقاذا حب رسلاةبادلا تّمهْرأو ضرالا نمسا قكلاو قرتكأ
1 

 نوغلاوبأهندشنأ ىرهوملا لاك 31 قرب وأ قرت نأ فاخأ 2 ئحارلا لاق ءارلاءلاقيو

 لاق نيا مالا داني قفا وراقناوأ برضا ن مترط ىأةباذلا تقهزاو ىازلاب

 تا 71/735

 لاقي ىربن الا قلاهز رج ليق مدصشلا ناو 0 ومس اذاش حولا ارجثانا ىف ىبمصالا

 ديبعولأ ل قلاعتيلا ارجل ا نوُسم لم 7 1 سانآلاوهوقاضزاهد او قاهر

 7 اس سه

 كدا ةز ل ةرهئرلا (قيمن ) قرت فتاءاصم ىهو َىهارأو قهاز أ لكننا تءاج

 م9 صدم 07 مة د

 قزهأو كصضت ل ىأ 27 قهر 2 انثاو 5 ىربنبادنأو ةيتهقاك ةقزهزلاو

 «م مه
 0-3 س ءاهذ < هع

 ةقزهر كك فن دهر ردا داو 00 اذاثكو و قز او قرر دم
 هم <

 مالكسةقزه او لعفلا كلذممس ائازهزلاو ئصلامالا صرت ةقزهزلاو ةقدهدقدسهدو

 كيلاسلمأ قلهزرابجو ا اقاهَر . قلهر ( هيولاخ نتا نع ةهدهلا لثم هبال

 ىتدالا

5-7 "6 

27 0 



 ١ :(قهز) 2 .فاقلافرح « ىازلال صف

 و - 5 ر هيو وست

 ًايسشيخلا كلت الت سح نم سفن عمستأمو ةلظورون نمياح أ أ نوعيسهّتنا نود ثددا
 م ص ص و

 22ه ور وس

 قءب_امهالك قهرتاو انوه وايمان دين بت الف قع م اف تل شل ل

 الار تام مر تنكسلا نبا ق وهاز مزهنملا وةبادلا قه هز كلذكو للا مامأ مدقتو

 3 قهان اذاوهو ريك اذا قهان ليال نوه ذياب رتستسر واو طول

 نيه -|باودلا نم قهاراو 5 لمقال 060 :اوليخلامدقتاذا قهر صرف

 باطن 5 ا اواهسمظع عومتا وهز حرت ةقانلاو هبادلا تلكم و1 زل

 قوق ءاىنااوي زلاو قهازلا ليقو هب اصلخأو هماظعْتةهرأو * لاكتنعسْسمْعرأو
 1 هي

 ةيوعزد تعناالازولاديدشلاوهل قو نملا ىهانتمس لو قنملا قهازلال-.ةونومهنه-

86 

 2و 3 يصرع

 نمقهازلا ىرهزالا شو زاك | ىذلا قهازلا ىرهزالا لاق راوهليقو < هلة ثوثغ

 رعاشلال اه قهازبا ودلا نمر مسلاو نهار كلاهلا لامتردادضالا
 و و ع 8 7

 مهزلاىهازلا هتمونومشلااهنم هب اهرباو ديوك ملح دئاقلا

 رع د "ار ةيهاركمعللا ىةموهزلاو هنمنمسأم هزلاو نمسا ىهازلا موضعي لاقو

 29 مصر و و

 لوقامث و بوقشعل ع نءوهازوهف رعتك اذا ملا قدروهسضخرتتكا 6

 و سهم ل

 قءازن و < فاعضالو 5 قئاقحالو باي نايا 3 0
 م س ص ©

 وى مه 0 :5و ىو

 روعالو لاق ءارخنألا لعمل رات نهكحم لب لوقب افكمر ءشلاو عوف سوه وتيار اذ

 نباناك لاا هولأ 520 لوقتناز وحالاك نحوه از فاعشالوديرينا

7 

 1 نانا دكا وعول تح ىلع لعاشلام دود قشاز 7 نوح عف ةرتنأ كل وجمال هثأدي ريكر

 د اديثو يشم لامعللام 0 ءايزلا لوقو ميضهاهْلَط لو 01
2 

 بهاذلا ندع انهه قفا زلالسقو بسس ل يقمع *« سدقلاْى سها لوقو
 مم

 نامعرعشىف عق ةوىذلا دييفاجملا ىلعوما رلاد منو فاعشال اولاه هن يك

 ديز وأهدشن أ ىذلاو 95 قات اذقانعسبع «
 سم ى

 نها طايل تاذ دو قزاللادا ارثلا تاليلَق مص 8 قناثأى ع تالعتد قل

 لنملاراتقت فطار[ لاغو راب يي اذكو ثقل دبس نوي

 8س سعاوس مسدس و تب ع اهو

 قوهزةكلهمناكرأ ىلع * لو تالَصفامْعسأ و
 سس ل7700

 فق راطنب نامع هلوق

 أد امفوانهلصالا شماه
 نس راع هاو هسناماس رو

 قهيسن كل دكو هأ قراط

 دسمة دامؤةرامعأ حاصل ١

 عن وكك هأ



 1 050000 - رق وب وير ا تن نيو ردو و 5 نيود " هال نيف ةرإ

 (قهز) فاقلافرخ يب ىازلالصف /
07 

 وهو لان مبرَصقانْرلاوالخجوأأ رف لابع ىلع قضاه توتو توق تاو

 ناكها قير وةقنُحلا
 3 م هس نو هوو: 0

 قيروقراط ىذتعماناو #23 دما وأ ان نود

 ليفطلا نبسهاعلاع ول فلل ني زرغاع سر مس قا وةقيضلا كسلا هك لاو
 سا نيس 8- 2و 9ث ود © <

 روشملا جام وعم ىلع 35 هر أى أ ونزملا لعدقو

 مساءاوتلالاو لَحدملاك اوتلا هيفنوكيداوبوفزع ةرعو ارادةيحانوأ هكسوأرادح ىف لم ةقثلاو

 00 لات را وس ا نخد مدعم كداب كلذا

 م 4ك 11

 لاو و زل 1 قس كةراورعو ببذهتلا * قدر ديس ع * . ىدعالا اكو و

 طولع مال دخن اورام“ زها قمترلا كلامونأ

 9ةاءو 5 ١

 5 قير موقلا لزم فاهتاوصآل #23 اما يابا عابس

 رهدلا ءاقس لت ئاقلا يدل (ةض) ديدّتقلاوءاكرزلا ىشورخل ا يك ند قينز ما ار ءالانا

 هيه قيل ليقول اورهدلا اب ماودب لوي ىاَردنزةيسرافلابو هو برعم ىف

 ع ادد دءوم

 ار لدور الان نمؤيال هنأ هقدر و فورعم قيدْيرلا بيذعلاهسفن ىلعقم_ظدنال

 ةلاح رلا مقدام كلو لاق منرعلا مالك نمنيز زرقالو قيد نسل ىح نيد ل اكو

 ديد_:ناكماذاقّدرو قدر ربرعلا لوقتانغاوقيديز نرعلا مالك ىفسلو لاق

 اولاف نس الل ىعماوذارأ اذاف ىرهدود_هماولاف ةماعلا هلوقتام ى ءفررعلاتدارأاذاف ل- ملا

 سان زرقو قيدنز ف ءاسدلا نه ضوعةنزار 3 ةقدانر فءاهلا هي وبيسلاعو لاق د رشد

 ةقدبرلا م مالا رقت دقو ويانا عشار بر عمو »وبول نم ويدل ىره دولا قيداب لا

 - 6 2 1م

 تال ْزتلا قو لممشاوكاهو لاب وهز وقهاذوهفاثوهن قهري شلا نه (قهنإل

 ىألطابلا قهر وٌلطابلاَو ولا قهازدقوّولاهبلَاذاٌلطابلاٌقكْرو اهوهز ناك لطاملا

 يانا كو بهذا أهانوهاذفل جوز هلوقو هللا د هاي اسما

 سلس حج 0 و 9 مصر 000

 تجرنناتفات قو اقوه قر سفن تقهزو ناطيشلا ىعب لطابلا نهرو ةداتقلافو
 مءسوم سنو لبا وو

 ةصيذلا نيرا بو ماتوا الا اورقأو ةبللاو قال ىفرصلاناثيدش فو

 وم و )7 و 2

 فوح ردت ىأنورفاك #و ميس مشت [قهزتو ىلاعت لاكو عطقتو لست ةكر رحاسيف قسبألو
 رقي 1177317 لف ا 1 دج هوز جدو نزار هته 3447 قي الط والا عج حنطل ت19 ] لاوابسف وج هوم نهج ا وإلا بقت /ةحاتت جا جك ناو جا ند جن د ن2 جن حت جدنع حجما ع ويصوم مح حسو

 ثيدلا



 ا و
 # كالالوتا "كا 1 6 1 5 1 - < ملا م ليك ن0 ناقاو 2 5000 اكسب اون

 1 (قلد) فاقلا فرح 4 ىانلالصف

 ه ع*98 ع 88 ورى دامو سم

 1 قاتماشلان 0 33 قاَغلاَوُش برْذعلا يئذك * قامو قارن صا نا

 هرحرفو ف الكلا د. اخ اوهو دانا هبا وص نيصاا نا هلوقو
 هدو 87 هدم مي يو موس-9

 قلخلا الك, نطملا عومش قناالوهسدلجو مكال * قلم ملا انسفوهو دمتم ذي

 عاج ريغنمةأ ارلل ثددح اذا لني ىذلازاكسلاوهو واو قر جد لوقت نرعلاو بي دهتلا

 توم م” ة <

 00 هيلا - كَ تم لعهاواض درا احلال ملادسكلا “ا

00 

 اهذ ا قمنا ءلاؤتفل 00 7 يلة راغلا لاقي سن

 يدنا و شئاطلا ف فشلا قلم ذا (قلمن) قلذا ف كليف لح .ر 6 اعمز

 ها 9 دى دوم

 لزن أ: أس ادارأ اذا دا نمقلم ةرلاو جلا ديف 237 قلن كارد نااذا 37

 كلذ ةماعزك ذدق ةوقام ملا وهو راخلا قله زلاوى هرشزالا قلم زلأ ممم الا وقلام لاودواهسعت لبق

 ضبا ب داكمال قامو قوام فيلا مالغل لوي برعلا ضوتمم ىلا لقا

 هيبذ رععبلا ا لا لا ) ف 3 هايل وو لا ا
2 

 ع ٠ .٠ ٠ 5 . - . * ىو 20-5 4

 سارقد دب طبحا مف لع مث لفسالا كذا تح كانه ةد للا ف لج ةقلح ةقانزلاو
 مس مودم سام 2 53

 رعاشلالاق ان ْرهشَْ هز وهلا لغبلا
 يدوم س ور و دوم 8<

 نا 00 0-3 0
1 

5> 

 وهو قان #5 طوب اللا :وراةق ماع نيالا :رب رطل ا د--فوق 0 و

 ع م 7 ع 5 .٠ هم هه ..

 اضد :لاكسشلا قانرلاو هحاسجابب مموج اربدشيط خا ميف لعتم من ةنادإأ ذيأ عض هن هش

 م م س7 5

 وى 1 :د--ىوقانزإ ا هيشلاف اليلقالا هم همذ : دة كسل سلا هوقفد_هاحمش دحقو

 :كسفرا دف ليسوهو قل طم لفت ذيالدق شنان لاف قرا ذهناةربزه

 2 - 2 تودعو <

 يرشد دصنملا فايق ذه تشي منامعثردحىفو داوبوقر 4

 ةيؤدلوق نموا نوم وتعبر فتش كرو

 5 5 ةسص مه ه < 6< دك هسو يو 5

 .ٍ قسبلا او ير ايرتلا نمار 1 قرمشلان مقشنةسسم هناك« قرلا ىاداوضكرنف عرشموأ

 ىو ص صسو5و مو هد 2و2

 أو ناصر مك قياك وان ربطرقنمتعل اذا مايل يدا يشرلا لج هت

 - 2 < 9 ع ٠ ٍ با 1

 دهز ود هزاودهروقنروقئز وقدر لاق وةمانلا ل وقعا قثرلا كار ءالانبا قينو قد

1 



 : يا فج ا لا ديلا

 0 كم 4

 رك 5< 7< 0 7-7-0 - م

 كلذنم وش 1 | ريهسأرقأذ زوو طع اناكملا نا ار وهق ةرالفحالسل هت ازيك

 يب لاوءابلادهير وهابمناةزج- نب ىلع لاكتو ىرب نبا لاك تاغل ثالث اًقلْرتهقلَر ودمار اكلذكو

 ىدلللوةيءارفلا ءام هيف نكي نوعا كريب ىتح عضوملا ليل” لنا اللا

 ا نيلجر ىأراسل نأ يدحلا ويراد قير نال قربا وأ هلأ دق سراي

 لرياصسص نبمص] سال

 قرت رخاشملان ”ينكلراقذكلاةنب رحاهملا نمالاكاقثأ نم لاقفنيقارت ماجلان ماحرخ

 2 ا ع

 تَقاَز ًراهوضو ناهذألا,ندبلاةيصْورت اروسبفت وقدر ةئولا وكم يا ”اذ !لحرلا

1 

 و

 | ا طعس ١ قر مودرن ناار

 ْ ضوشو قاوم مرح يتلاو تقل لق تالا قره نيب ليقع لوقا تقلأ

 ل و و قورَمقانو ثلا هلاتامال ىممالا لاقامقالزالا فب اوصااوروص:هونألاق
 وى ءو م وع

 2 ايو بألا هواي ىذلاوهو هيفةغلوأبابلا حالّرم قال ذعار نع را ةعب رس لير عب رو

 000 ا انتل ساما سرس م

 ه-ةازلاق وىحاعزلان ءهةلز واةاْرهَقاَرَ كا ذكو هلا اظل ده از هءازأ اوحاتفمالد

 ومدص

 تقلز نمءاملا متي كنوقل 1 لة .دملا لهأ ارق كل هنناءلع- ىذلا كمانقم نءكنولي ف,اةيعأب

 لعء_صومن 2 كنولي ربو كب نوم ىأ كنوع ارفلا“ خب ءلامضطبا هورق ءار ىلا" رباسو

 وة م وض

 ىضعاو 7 ير 7 م بهزم نأ ؟لاكرتكت ءأأ الكن مناد هوه 303 تس ع دداكل وذاك _هراصأب

 رظت كلا مهرطن.نوداكي مهتوا دعو كل مهضاغنا ةدث نمراغفكلانأاذهلئمفف ةغلاا لهأ

 متدارأ ىدتنلا لاهو نعرسصي داكو ىناك مالك ارط' ىلا نالفرظت لاسقي كلوعرممي نأ ءاضَتنلا
 ا 3

 ظ دشنأو كطق يداك“ اضغبلاءاديدشارظنتارقلا تأرقاذا كلا نورطت

 مادقلاَو امامي 2 5907 نطومفا اوه اذا نوضراق

 ئ تناكوءارفلا لاق يا ةئاعلا بلبن مها ليسو أملا يعتني رمت ضم و

 ًالامتس رام هتئان لاةفلاملا كاذل ضرعب ان الثع واما َنانعي نا ,هدحأ ادارأاذابرعلا

 / اعملى ' ف نسحا الو ةيزلب اوام !ولاهت كلذ اثم لبو هتلعمللا ةميقلا] هيرئاوقأ نلف طقايمتم دين الووكا
 وو 9-7 -و ى و ىو 90 و

 ىذلاودو مملاددد ثةقامرو أ امزوديد »لام مهقامزو قاز]روهونمعمل هملا اورطنو هعح

 0 030 , و ًّّ 3 5

 رشا نر نب خالل لاق عما نا لب قلي
 5-5 أ لسلسسسسسسسسسسلسلسسسسلللسسل سا

 0 مراسل وقر و ركن يذلا داكن نا و ىلاعت هلوقوهناكهن ءءاحاذا هّقلر أ و



 اهّحاَر 1 و 3 يلا لصالّصلااشيأ هَ ول و حا مهريئانصملا مهتاجرب 0

 ع اهل دعا هدلح 0 قول اللا. نيرا لداصاهدحتاو تنناوفلا قر

 ايش و ع ى أقف نه لارأ ىلام لاف هيلع تادف ىلعىىلا مالغان او لهأ ىناسرأ مالسلاةو

 اك نسأرلا:ءوخطم ارأىكامىعيميذالا فتتفتتيالو هع رص دلما قزلا ن وهو هلكسأرلا
 وي هم ىكع- هس قن سو

 َفَد هنا ىنءملا ىرهزالا لاق قيّلاودو قل ماسهسأر مط قرح ليو موضع لاقل مل

 سأرلا موهطم ”ىؤردنانالسثي لحج قوهلكس [١ ارلا نم ملساذا دلحلا قربا كهسأ ار ن مهلك ةرعش

1 

»5- 9 
 وهو ءاطلانىوربو دوا رس تما هسار لح هنا مهضعب ثىددح ىفواتقزه

 رس
 لاقي روتر شا 3 رق ”ارتام باطولاوءا تسلا اسوي لاق هعضوم روك ذم

 نم 5 سي وهءار هم ىو وهمس ىهمو ويسدد 9

 ع كلا قاهزار برا ىمسل تيل ووو لاقي برام. تلا وربقمو تفلصقز

 ا 11 وسال وشفلا او طا ردلالل رطاانوثن وزال !لهأ شفخالا لاك ثنو ولو

 عجلا اوةكسل نود قيسْدلاَق 8 طلاق اق“ لا لمقو ءاكاذسع نورك ذي مغولي وةرصنلا وسوق

 6 ةزاورم هلع
 نودؤيضذفانرمغوذفان قل للاعلان راع بال ا نمترشملا والا

 فقاوبا قاهر نمانملعُن حرح 0-1 2 500
 سا 2

 ىعالاولاضلاّلدّنمديرقيرطلا م خلاق اهلا اك ةزىدعو أن أشم حم نمشي دسملا فو

 نمىدهنالهمشأ لوالاو امم ةكسلا ىهو لفل اع نما قةصن نمدارأ ل يقو هفرط ىلع

 3 ”<و

 حرف صوفي هيلع ضيقيداكب تح .ركاملاريط نءريغضرب لبد ةطهلا هالهبادهلا

 قرا (قان) ىبصلا صيقرتى افلا قرر اور اطلا توصةراك ةقفلاوقرلا وادعي

 سو م ا وسد 2 وم 8-_-- ا مدع مس سس و 5

 تشيالقاموقار قفار دما اي ضرر قتل ء[ناكملا قلزلاووهمسةززأواقاز ازال

 يس و8

 ءأ كة و أ اههفتانالءاش اماض 2 اا دبمض يمت ام هل رقما ورق لا كلذكر و مدقاهلع

 ةيؤرلاه ةيادلا الضو قالا ونامدقلا هيلع تدثيال شفخالا لاه ئه سد

 04 ةوانجلالا رداحوأ 0 قلالي ءاهح اه اك
 02 سا ساما ول و26
 ركذلارد_هان ىأزخلاو زل ةماجلا تا رف ماجل ارا مهد : دا قو ةباد لكن مزدقلا قلزلاو

 كلوقرد_صملصالا وهو خدع أ ليرعتابنرناكمواهترنؤمءبلا ترا الالوخرادو

 «ثدل ةء2دسو

 5 لا لسو هيلعهللا لص ىنلا س هزت مسا نكتب دهلاق وو رغاهتا اراوانجاو ول زجر تقل ,

 ( ريع ىلا" برعلا كاسأ ب 5

 4 (قلث) > فاقلافرس « ىازلال ضف

 ع

 لصالا ىفاذكش ىمحلا هلوق

 عا هررحو



 د نينا 10 عرفنا #2 0000 ا ا ا ا 77 ا ١ 1 سا
 5 “3 ا 34 1

 فاقلا رح 0 ىارلال ضو /

 قوه كتي كلوقردصم كب رهتلابوعّرلاو 3 قعزرلا لوهلاو لبللا تالئامز ن* "1

 2 0 ا هممسمو ى .ع هدهد 4

 ا اهدرظهباود قعزو قعرأاو وعز ىح فوملا *-ةعْز أ دقوهطاشن عمعزشب ىذلا طبت لوقو

 | لاك ام

 ظ انقعاز اًينعالوابعتمال +« اًمحال ىطاازاعأبامل » .اتئاسناعافاملعتا
 ما سم حا

000 

 : ىامروأ ودوم تيكلانا اساس و قوسيىذلا قعازلاليقو

 سام دك يم

 ' لاو ةيوكْندولاذقِعَرو ٌراَعتوكاعو قعان لخروهؤاهران' ؟ اى مصب واعرسماهدرطب
 وممم م5 ا ةدصعخ ىيوص

 4 لخاوهو جيلا خ رف فورا هدر هع برقعلا سدو ردت دقو حابملا

 ةشنأو علا رخل وخلا ىرمزالا اخو يقام حلبا اهلايىئئالاوناوركلاو

 انويصلا لزاكا فنردابي 5 ناطقتكاو ىرفاعزرلاَن اك

 ب حجج الم

 اذا وة روصلسوةذوصّسوةومبوقو و ةقوم وقوع زم ضرأ برع ارداونىفو

 ىرهزالا (ةن) ةيرامأ با ملاعب راب :روك رينآ لاعدبتلش لب و رطماهباصأ

 ئسلا ليليا قوما (قفعنإ ف قّرغتو رّدصىأ ىدينمئشلا تبعرزداونلا ف
 قذهمو ًادشنأ ًاوءال قفاعز موق .ىقوُةَقْمَع علا سس الا 50

 ديلا ةضوبا (قفن) قفانعلااهتتق نه رطضاو «قذاع لاق اجاماذاىنا

 هسقزقز داس را اطلاق رربصمف ولا (ننإ) دردنبا نعت كاذحسو
 هدوم د 29 نى هم

 لاه رئاطلا فكلذرثك أ انت 1رقزواعزبت بخس ةزواشب همعطأأ قرود
 »2 كم س7

 ةانقسىو-ب ىذلا ىلا ىتمصالا هقردب ر ”اطلا مر قراو + قر نوركلاُ #*

 ظ قرلاو ناؤذو بذل ثم ناكزو قازريثكلاو قا هللا عج وءاقشلا قزلاواتبجوأ ا بطووأ

 اا

 تمس نموا "حاز ىعسيال ليقودوحنوب ارمشا سا ءاعو لكبهألا نم

 ىفو فرت ىذاوهّلاةفبنحوأ لانو موبلا ساشا لامن الخ ىلع هس.سأر لبق نم
 ْ لاق عقتأو عنك ى رجلا نعثأو كاع عجاورما هي لقنت كفل أ بنل مسنلا ضي

 عراكالا تامصا قرأ بْن »ع ةوهقندنم رولا قب قس

 هع سرب يك

 شك ىايلاااهزهنملعبتلهسأر ل ةنمملساذا باهالا تقزوهب وبس نع ناهزو قافرو

 اس دك ل9 دك سر

 وا لونج روف لج نمسا نالوا هس زم ]سب ىذأل قر موقوقرم

 نولثاملاة ةَعقرلا فار ءالا نا هساررتق نمي ذل وقرا وندحاو لتي نم مس ىذا جير

 م(اجرب



 0021 اقنع رج ارك عد دا نأ تح هيرو اصيمب ال ماا اا 0 يلا 0 اك ال ا 1 ب ا ا 200 ل لا 2 1 7

 39 (قعز) .. فاقلا فرح ه« ىازلا لصف

 ةشعلا 3 ةقئررلاو ماتلا نسما ةقئر لال اقف رولان ءىل ارعالا ننا تلأس س ايعلاوأ لاك ظ

 قر روي ىرامنالا نادي زلضف ىلعدحا كش ياللا زلاة قل 3 ,زلاو قون و «د هقسلا ةقر لاو ا

 دشن واهسل اذا باينلا ف ا

 5 لرسالة دنك * شتا بو ويلا و

 انبمكت © هريسغف قونر قونر آلا رسفتث يللا ف رعن ل روصتموت ل اقءاملادي رو اف ا رزلا ثلا
 مهو رجس

 هسف عمم اود اولا هستج لو درو رشقاطدال اخذاغ ع قارا 0 2( اسد-دحو
 9ع سم 9 ع

 ىلأن ب ىلعلاق قعر لعاوم دل يرتقد مطل وعاوز

 - و

 از تجنمااعزاس' اكد 5 اهم ماهكتود دود عرش 7

 ردسقلا َقعزو همرل وعم مامطولا يمك ماعطوزلا ىلا قازلاو ترعة و

 م مءمو ى ”ةلدعم هب هوم توص  ردموج

 قا للاب عزفقعراو وزو امعْزَوعزو اهل مراكح ًااهقعرأواقعراهقعر

 يل "1 ا 2-8

 ساسق ريغ ىلع ةريسخالا هع رق أ قمع روق و 0 رز وةلضعر زوليللا#بيذهتلا

 لاك روعدموهفءانعمو

 وللا َنلنم * ٌقوسعموأ لم * قوع مرهم براي

 قون ىذور "اطو #* يع 0 فأذا انش تح 5

 5 قول ىنلكو 4#

 لايام ليقنا ىنج نا لاك هئاذغ ف غلا سان ق وعم لبقو داؤملا ى ذروعذمى أ قوع نع

 لوعنلا ىلا دنس وصل عانفلاىلاادنسمعفلا فكل لو عيون[ نمدوخنواذه
 2و س2

 هيمرك أ أو رضو نبض فوحةدحا وقع قاعمناب انرمضلا*ى هن اوه :اوازه رغلامعتسالاةداعو

 3 َن دكة لوعشل رس اهدنا افككوقالبرعلاناليقبابل اذهداةمئلذكومرك َّ

ينعي ومن امس هماعيجج ناك نأ وام _ييقدن وسسلاق ىف ج-ولعافلاة برب وعلا ا
 | ماعد مهنا

 لوعفملا ىلا ادنسملانلا ةغصرْعلامهدح أ ةغرصلا نمبر ضب هللا لعفلا دس اذا لوعفملا

 رخ الاو لتثقولتقو برضودبز ترض كا دوةد_>اوةدءااو لعاسفل| ىلا ا :_-.سهيروصنع .- 0 ا ا : : :

 .٠ 2 . 7 ل . © هو 92-6
 و رغامهلوأ م08 فز افك ا لان يزرع ىعرتجلاو , مردقلاةببارجشال

 م مه 9-9590 موا #2

 دو هداضأوإك زوهقلاهك ذأ اةلياومسجا هلوقكا ذوا.هدحوو ةخمصلاو ةروصلالوالا ف

 #1 + روم و ىء

 لاف دي دش وعز لوهوئث : لكن معزي ىذلا امثل قوعرملاو وعلو ٌرلمو» المو ا



 ا ف و ا ا ا اة ل
3 

 10000 0 اي 57 07

 - (قئرذ) .  فاقلا فرح « ىاذلالضف 1
 سس

 ةديي قعيةقنامزر هيلعو ءان انو عرف ىأأ ل مالسلاو ةالصلا هيلعوانسسن ىلع ىمومناذوعسم ْ

 هلاضأو برعم ىدراوهاقي و ثيدحلا فوهريسفتلاو لاقي ربعاهارأ د بسعونأْ لات فوص ظ

 ىقو ناطتاسناكو اولر 7 (قنذ) للا عاشم ىأةياهنلا فو لاجل عام ى أهل ا

 | ضْوعُت ةمشخ ىهو ةماعلا امنلب عنف [هناج نمزبلا تار لمن اتينا رانموكحلا

 ريقش ىلع نيليلاكتآ انو ناتش>امهليقو قار نا ضرب قاد .لااهيفقلعتم امهملع

 د فالك لاو ناتماعدام_هف ب شخ نمار ناكتافحاصتلا ىوةراجعو أ نيط نمر

 ظ لبقو لمعلا كمت ٌرْغلا و نادعلا ىهام_ملعةضرتملاوناتماعتلامهفبشخ نماناكاذا

 وإلا هل ريطتالو لاق عارك هلرفورا فان لا كس قونرزاهد اوربا مُعُد نارا

 و -

 بررغوه دلونى ازا عبقور نجا لاقو 0
 5 08 قو ززل لاشي و

 ا تيقسذرا الانا تندولوىأتظززتولو ا عقال ف عشب دحر فواههشوعازلا غش

 ا 9 »” مسوس

 ا ىف سمع هينا هلل_.ةهأ همركسح ف نع اكو روويغسلالا فزاد عاق عجل

 ْ ةيقاسلا داره "اك ا ئهه ريغصلا ارهنلا قون رّرلا ثلاك منلاكةبانحلا لّسعنم هرم [قونررلا

 ْ لوقمهضعإ رسفديو ةفيعلا قرا هين نمل قو راب وتلا .ةىرك ىتلا

0 

 ىىورهلا كلذ ع ةتسعلاردازلا تذأول ىأتقترزتولو ما عدأالهنيلعهقاتاوضر لع

 ا اهقسدو مدسة:ىبلاةل الا ئىطوو ةرحالابقرزلا ىلعتيملاولءانعم قل بقوني-.رغلا

 1 لح اىلاهنع نمرثك ايئشلا ىرتشينأهنيعل و ”لحارلاو دازلا ةنيعتنيعتولوءانعمليقوافن ١

 يقسو

 ىعملا اذ_ه نافاس بالا سل ى أ هيرز نرعف هن ”اكءارتسش ااه لقاممريغنموأ هدمه عدم

 م

ؤاطعوةةنررلانيذ أتاها لقفتبعلا ىأ قهر لادا تناكامنا ةشناعشي دسح
 ند ؛ل

 6 نملوع ملسوهيلع هللا ىلصدهللا لوسر تع عمت )اق مهردبفأأ 071 هي هواعملبق

 هم وص 5 5212

 قنوك أو ادأ دن نم نوكيتونلا دانتيل نوف داك هادأ هني بدمع

 ىلع ءاهسإلا ناك امناسللا لاق ةقر راب سبل راما نب اتوَد قودقاا نوع

 نمى لاقي تفلاو مضلاباهنمرداون تءاجافرحأ الار وُقرو لاجل ئملوالا موهضمو فلول

 © م

 م كوع ع1 ده ا ا ا 1 دا ندر 1 هوس
 ركوكعل ىف مبتك رثلاعيو ربمل |ريعس ىلع ني ةانبلاف :ورروقورر لاهو قوذةدوق 0

 يعد زللا ةكوكعد هلوق
 رعاشلا لاق نالبخ امه قل لاقيؤدلسووهورسنا كوك كد مولا ىسي : 7 1

 ه2 نيعضوملا ف مضلاو جلاب

 قس نان طبلامغ اك مستر ”رعقهحولا زعم هأ
2 2 2217 

 لاو



 0 (قهدز)' فاقلا ف رح ىازلالشف :
 عا 0-5 مل لااا جل د درت ممم تا د هم مصمم ع نم جب تعب هع صصص هن تاسعا مدل

 مدع ءىمو 1

 لاق ءاندلابة بنك 1 أقردلاو صم 1نوك نقلا نكي انك در نوكيةنار | ا

 طا اهك ار اناب ار غن ع بوقت »* امدعي لالا قر لانا رقو ةمرااوذ ||

 ىو ةةسلوو م7 همو

 هقرزدقو ةرثعلا نم فخ وهو حاملا نمقارزملاو تب زوزيليمسدتةديرث ءاقيررلاو

 ةمرلاؤذلاقو قررا ىهو قرزأ ن وكي ىزابلاوهبمامروأ هنسطاذا ارنا زلابأا
 8 2 و 5س .25<- 2

 تقرر وه.ءامرودو ف امهد> ا ورردريصب وهتس عب هقرزو اهسؤرن اك عقصوأ اقردلا نم « |[
 لارا ادوىلا هنو أ ىألسرلاةقانا تقرزو هسا رهو تيان ىو سادع ا
 2 ىه<- 8 ٠ وه هم :

 قنعلا فليح هقلادكيشكي * فقر زاملحرتأد زوعزب ب يع رلا

 روصنم وأ لاك .نهلظ ىلع قلتسا اذ اه رنلحرلا قررا ومار قمم قروب عب ظ

 مس مهدنعالج تي رو قارزم ءرسؤمىلا لج رخؤي ىذلاربعبلل |وقي برعلا ضعيتعمسو أ
 2 راب .ود هر رخةقر را وَعاَدَسقاَرز زل> .روة بلع كيلا هتادأبيخ لاا :

 00 هه < مم د همدسع وم م

 ءا ارغلا لاوو هبشاضي و بكابإلاوىزابلا نير البي ةيزلاز فدي فدج اذا ينسي اطلا

 قر اوي يرو أن 7 اديؤنوكت ض. تارعس قررا وير اب لا عجلاو ضءالاىزايلاوه
 و هوم 3 3 00 < وسو 2 ه6 ا

 ىقروزلاو ىفاريبسلاهريسفو هب وبدس هيل مرطنلا ديد. يرزلاو هلا دقو ؟س رملة سصان ىف ضب
 وو و 1

لاو ريغصلا براَعلاوهلبقو للا نودنيف-لا نم. (
 ةمرلاود

 و ت و سو ها 507-5 همم مه< 5-01

 دلبلا قيو زتمعنروزلا اعد د 6 رد هاجت لظ.عةرجوأ

 وه س9” ه

 نطيل كابس نيج ثدوعلك و * ةريف لك ٌ نمنيقلانباا'تقروُرت
 ه7 مو -و د -- 9 ددو م

 سين د#هدشنأر رحل ]وقو 0 ةزامملا نس تمعن نعي ٠

 نافرزو قدرزو ار تعسدقوهنسذوخ أمك وزو ها امراذ جراوي

 لا سار ىلع ناسي نانراسم ىازلا مشب ناو ورا وىزعلا دبعن عفان هرفءارتزلاو نامسأ
 5 2 -ٍ 3 7 3 2 1 . هه 2

 قيدر م( ركذيسسوكابرفىازلامضب قورزلااماق بي رغردولونعنوهننالاق ||
 ءوص و 6 هي 357 9 2 ان 2 9 م ءءو <

 س وي هصوو مو و 00 0 1 0 ف :

 ضيا 21270 نلا (قفدذ) هدرز ة.سرافلابوهو لكلا نم فضلا 00

 عيم وم بدو < ى اوهسوو و و 3 5 5.

 3 :/ا(نسدن) عرس اقرزهو قفرزوى_ةردمامتففرعالاو عي ها

 0 زيلع تاكمالدلا هيلع .ومناثب دا ىفءاحو ةبرعمة مع ىمواتوصن مدح

 - مو و 0

 نبا ثيدحىف حاصتلا قوووسريغنم انضم حرع امي لدي لدأو 0 لافامل كفوص



 ظ (قرذ) _ فاقاافرح « ئازلالسم ١
 ا دسم -

 | تكا ة 2 5-5 مم

 14 يقل برا كب ةيؤرلاققلحرادقو ةمسر لك ةقلرلاو ىلا ورمت نرارنذ عد

 0109 مص © م دب رص ص

 :٠. .اًكلحرتاهحاطءط فرخ نم ب امعضت ٠ نورت ةنسفو 5 اةلأتدقرسشلاٌت أرامل

 اولاد ةوملا نهقدصأ ىأهنمقزأوهو ٌقْذدصلا كدر ناادب هول ب يذهتلا «(ةدنإب

 ىيدالادشنأ او اوقلاريخب نبا تاع :رضنلا ىحودصقلا

 سا و هقثر 272 89 برع مج

 َ 5-د 10 فحاول انما نسجت دل ن 2 دع ابرد نمةعامل للف تالف

 ا ًالببذجل 5 تو 00 0 ْ

 ًُ كفو ل 2# سدس ص سس اك

 + ىثعالا لاف كرراو كرر ا ةلفعطَن ًاهماوس قفتيفأ 20000
 تي

 رعاش !|لاق انريسكلاهنبعتقرردقو مط قرر هعمش" 35

 ماج
 بدي سا 0 توم 7 - 3-5 هم أ

 قة وللا ن مضل اك هب ربعكمنبااب كانمعتةرزدقل

 ايسكو رتب كلاس رزاهفبعتقارُ او ارا هسعتْقرْراو

 را ءافصلا

 قلذلإَن نمره هب 3 9 دع قر“ ةررلا نمْجَدقَب اذا : ىح

 ه7 مصر مو )5 -

 |ضاب قيرلا لب ةورع امالانوذنوكيل يمك يلا ةدنسسعو اولا ررةنبسالا ىعسنو

 أ | نياءاور اصر اءامو ركنا ارا ورعول أه ضعيف مشو هنكتاو ءأكم علا يطيل
 022 يجلس هس و صح سس ب حس سس جعل

 كلذ ى الاوت ذااواضدأ مقر 1 ةأرماو قر ٌراديدسشلا قرزألا مقر زلاوءاكرز ةفطتو ى ارعالا

 زجارلا لاق ءاوس
 ,ةو د وص و ءوس

 ١ نكلوءاصمرالو #3 مقرر نكلؤءالدكب تسيل

 فائض در ور انمقرازآلاوهعروق لاس اهو ادهش واكد لم روئاملا لا و

 ْ | قاتفرقم فن لوبا نسوفولو الا نيعفاننلا نوي قرأ مهدحاو جراوملانم

 سلا د-:غناىدتنع وهديس الاف ساطع انعم لابقف ب اعل هونغ 0 رذائجول نيم رار و

 ًاءرسمم .رودق ةنمنوجرذكامع لف و شعلة دش ننمهنيعأكق ةَرْزا هاثمماسالوالاذصقلا ىلع

 | لاقيو مهرظاون تيه ذاذا قر ريداوسلا نالاعرز ليقاسغاور شحم ىفن وسعي وةزم لو او قا
 ريهز لوق هن و ةبفاصلا يملا قرا ريغ ات نولا الاقناع

 5250) مودم

 يلا باحلا ىصع نعضو 5 هماج رام !ندرواملف

 ءاملا و



 010 (قلخز) نفاقلافرخ « ىازلا لصف
 كل حل نع 7

 ارادوا ىلا قيززو ىعصالا نعىوراكىازلاب هتقيز فما
 عا ١ ل و 20 5 001 : 4 5< و هد ا /'

 5 برعم ىءراق قووازلا يئزلاو نيمءاملا نهد قبنرلاو #3 انوانلاولافقالا ىبريو#

 هد و ”ىك-ه2م8

 5 قربا رص مسهردو ليأشلاو يزل هل ءابلا رمدكب قي وق ع نممسمموزمهلاي

 (ةرب ا رىفةغا بوث ايزو ظتو قووازلا“ قا ةضسن فتن ارو قله لوقت ةماعلاو |||
 هم ومو ا

 ا رعاشلالاقرملا بلور .

 دومصع 89 ىلا

 َ ناقرزلا# 0-0-0 23 قرتح ريالا لى :
 مصاب  ج

 سس و

 عير يلدَْلاهليلو ناكر زل لل لاقير هتشلا نمةرممعسج تناول ثيل لاقو
05> 

 اىلواردمانأ مهتممستل كذب ى 3 ازغلارديْئب ناك ربزل اوهوب رمعلاتاداسن منار او قرش

 رمقلان ع لسا هللاق وهتلحرلال ميسا اهم هبسل نع هلأسفةئيطخلا ناك 8 يلا يآ

 ع ىمملبقو نا هتماسع5 :رشصل ناكر زا ىعسل دقو رب ناعربلاىرمقلا نبا

 دعست لات "قا لوقوهو براق كح تما هينأك

 ارا ناكرب زلا بسن وحك # ةريثك لول فوعنمدهشأو

 هداشلان ا اوصىربنبالاق هتان هيوم لازم تسال ل

 م وج مس مه

 اريك الذوتملا بي رأت 5 نأ ةركمأأ ىلا هلبقنالبصنلابدبمنأو

 لع اه وهج اها عل ئأ سينما قيرا رأن 09 رأ و 0 ر , لاو هرشصا ذاهب 0 زدقر و

 ًُ را 5 دو دع

 ئسناك اذا ٌقامعيزو قبعت رو ىيسعدرل_-ر 0 اهل ا ثلا

 0 2و 1

 0 رق 0 و 0 ا

 وع سد

 نايصل ايريرام" | 2 1 ناسا ير ت0 (ناسن)

 ١ تيمكلالاق لفسأأ ىلا لمرو نبط قوق ند

 لزوار ماقمفو م. عاف تنك ابل ٌنهلَسَوَ
95 6> 

 نملمألا قرا مهابة ةياعا رب :1> ناكملا :لعاوفا حرت ةقواح لا ةزيبشلا مبا

 درسا تعال مكلامنب سماع لاق ةقوايرةدحاولا فلاحّزلا فةغل :احلا ىرغوتلا

-” 

 قد " [تناع قات امع 0 . :ملمارارضت» ران

 ماو < 2 2و

 يالا ُبعلالةءورما ىذه 3 1 تاق ارم هموع



 ني 1 70

”7 1 | 1 

 ا ْ 48
ُ | 5 

 ا 0
 0 26 8 | +79 1 ١

 ا 0 ا
 2 00 3 ع 3 2 2

1 0 
 ا تسصمل 07
 ا 3 | 0 سس ] 0 0

 | 4006 020 220 2 0 0 و يعم |[ 12
/ : 

 11 17772 21 ( ميرا ىتران مس)
 ' ع ومارم ارت د (قبذ) ا زلالصف)

 سد مذ 1عورلاة دشن مهب أ اك ع هتيم ضومو

 لاق ة قوي عع رة وريغال اركلابهشب ريفنصملا وهما زهق زب وشب رب رعشل !قدزو

 لالا ىبرغملا نبا رز و نونلانمع رم رز ىدنعباوصا اهب ودجنب 0 ىربنبا

 ص ناو هرغو ىرهوملا وق لوقلا ذهن وح لاق هتقاجلهتيل عشب , ىذلا

 هيتمرىا اهدلونةأرملا تعب 2في نبا فايعللا نعيش ةلاسبحلا وي راو بقرب ا ىفةغالخد

 تملا فقرا هحانتببلا ةقونازو ةجوعمااوز ةنوكيتيوو أءاني لعد هبشمقوازلاو

 ودمصو7) 5 < ىوم م سى ع8

 عضوم ةقوبازلاوءامنتسالا قايزالا 0 نا ايدو 0 ةيؤرلاف هيف سركسأ

 : ىرنءالاق تيذتملا فترك ذدقو راجل لو للا وتم قولانخيتتا ةرمدملا نمسرق

 هيفدتلشدأ ئثلا ىف انالفتقيزءاشأةث الث الا قدز برعلا مالكن م سبل هنولاخننا لاق
 ةووم <

 نعد_هبعوبأ ىحو لب هتقبرل ثم مهلاوةاشلا تيَرو وهون راو تيبلا فهستقب زو

 الأ لاقف دسعيميلعمان رق هبحاصري ز علا دبع نب ىلعلاق هتح نصسلا ىفهشقب رىعمدالا

 ةةس ع

 ]|| اذااماف ل + اى نب راهن ددش همي رامغاد بع ىلأ نم طلغا ذه ةزج نب لاف“ ارلابهسةير





 نراك رك .٠ نحا

 ْء (قد) فاقاا فرح «* ءازلالصف 13

 ىدلاٍباَّسلا ٌقئارلا لبق واغيص عسسل دسحلاو كلان عدق يوثق ئارلاارأل بق
 ها مس ل را ا مما ٠ ا ا ا

 هس [هقو رب اذاف ىلع ثيدح ولاه ةجبرتلا هذ هىفريثالا نارك دو. هنأبسو همسد> اه
 00 ا 1اس هل 1

 اذابارسلاقارنم ءايلاريسكوءا رلا تفي ىو رب فم قب رب

 فيبيلا قرين م ةياسعأ انى عاهمت:ىورولو ل

 اد عمسأ ل ىدقاولا لاعانياهجو ناكل

 فارونماف.سقيربلوقنالا

 .ءاملارسكي تنعي
 ءارلا فو

ٍ 

 *«(ىازلا لصفهلو ار يشع ىناثلا زا هملد ورمشءىداحلا «ربلا 2)»



 راع :ارنالؤءاحو ماد ارغب ىأاقي زارت ًوءامللالا لاقي الو ىرهوجلادازةودغقيرلا

 ةاا1] ؛رشلاش وءى 2 هن ويدسةأكحى هال ؛امنرافعأ

 يي دانا يلج ٌقازومامللالا لاقي الو لت البةودغهبر اشد مشب نأ اوهواتثار

 هلؤأو ا 20( يرو نولادنا هدو أو رسب ,قيربوه قاسكلا لاقوتوملا

 ددسالاق قب ٌويرلاقهف فةكدق و نطل ل روباّسلا قي رلوق وهن

 امعارسلا تاك ىابصلا بانج 58 ٌتّضراعف بابشلا قير اهلانحدم
 ساص يد

 ةجرت فر ذي نه قف لاق ىنبعأ ىأىقو روثلا ىنقار نمل -عبف بابس ثلا قير رب بالاق

 ى ' رلا فسقتت قررلاو لاق املا ن نموهفدشر ل عنا كا دا كير لبر موفاماذ دال ةود

 لضلادا ١ و

 تورس صن 7س سو ام هر سو

 ب رجالا لرد 0 الغم ىَر رباقإ رلك ىلع

 ه5 ىو

 نالؤئ ,لعدرح وانيلع قي ا لاش هف هقر 0 وهشيحأتر املا قير ةواس ”رذ ىعي بتم بر ىأ

 3 هذ 83

 واولا ءاصأ نا ليقو هاو باشا رود دس نبا 5 ا أرطملا ىيرلاقيوهمظعم رخو

 جاقلا لاق هاوألدللا قيد ددألا ٠
 د و

 طارأ ىلا ليللا قو 00 طا ارمألا نمدعر هألسأ

 تس م9ب ود ومع

 نامل لى رف ىهذالو #4 اندر نا ىرجنا كيراح قدا 1 هلوقو
- 

 ا بارما قارولطاملا نع ينوي مهنالبارسسلا يسعي نأوئثلا ل أراب عيت زوج

 ك0 1 الطابىأ اير بهذلاقيودائمَّوي ةورضرالا قوق اذاقير 7

 9-6 سي هس وم و هس

 للضم بل قير ىهذت الو 031 ىننعطأ نا ىرزاو قوس كيراج

 ا دا لطاملاقب رلا ىرب نا كلطأنن نعم 1كةيرنعرصُنأ لابو

 هل ص د ة6.7 مم 06 ١ هس و

 لطابقي رف *اممدن بادو 03 هرددصتس# وحرأن !لوقأ

 دى هوه 0 5

 قار دلعي فان رلاقبالو تاس قير نمه فال قب را ىعملاعقت سا ثلا بيذسهتلا

 1-5 ل ا ل مك 18 9 و م” ا

 قفرلاوءاخرلا هلك ؟هلب و قمراسو مالا | ذهن اك لا ذكو وقى !قيران ومالا ادهناك لاقيؤ

 8 م 1 2 .٠

 ا م دو - 8ع ليلا

 ادسحلا قئارلا ىراذعلا قوس « ادرباوامصلا ماذا د
 اسس موس

 باوصلاوهحلادعر هلوق ْ

 . لّوعملالءاللاعيتانامدقتو
 هعبتو طرشةدامفاندمهيلعألا |

 دعو ظفلي سوماقلاحراش

 ا ردو مف ءارلالديواون
 هع * وينك

 ةدامفمدقتقيرىف هلوق
 قرساملا و ىلا نمر

 أم باوصلاو نونلاب قنر
 هىدعم وك انه

 ءاملا تطمضاذكهليودإوق#
 سوماشلا فو مذلاءلصالا ىف

 بايشلا ةءارط متفلاب هليل

 هني ىلعهاوطولاق مث مضبو
 ىأ م ولاق مضااكأ

 ها دولا نمش هشوهاراد
 هسيفتم تكل مأت فرص



 (قد) فاشلاف رح + .ءارلا لصق عب
 د ميس سس جس ل سمس سس يي

 ا سفنلا فواهنع زعل « تصر املا ةقارهإتندالف
 للي 4 هم د و

 ءاموقي روم هل_-حروق ره ىلعىأ روم امووي مم لبدو تفر لعل شهموٌقي سجد

 5و

 امهو ضوعلا ىلع دا ارهالاولدبلا ىلع ةقار علا ىثو لارا ةايقفار الاوثقر رب

5 0 

 كلذو ةفشحى أن ,ءادردد وهذهداث لاننا ارسل كورونا الودي نفور ٍ

 ليقو نان_الا ىفءانلاو لوطكي رضا ورا ةمئاب وذ واو ةملكلا نالءانلا فروك دمدعسج

 :١ 0 2ث امم #ءوس < دلاسو جه 0 و و 3ع

 إ انس [سلاطاذا قو راوهذاقو رو ربذو رى ذ 0 اال :اوتانسالاةلولظقولا

 امهسأف صيدسا لاق

 ه سود هوم ءو «و و 5مم

 لع ةلانال لكل ن دل 35 2 00 0

 هه مم 0 1 0000

 لبالاومهنمقورالا ملك 1 ضان اهلع ّت داق

 ءورع 8

 دشنأر قو عما نورد ورأت عناو قوزالا عجيوهو انسالالاوطلا قوز
 و 22 دل

 لقول ضفومنم لول ىرغشن مشتاك يشعسنتأ قي ورلاو #3 اهو رموقلا ن 1 لمهام ذأ »*

 تال را مش أورو رتلال_.قوباعث نعاديد_بىرت_ثتواسلا عم ”نأق بو رتلا

 ) ف 09 اهنم نس ؟ىرتشا ىأ قو رفهتءلس عادى ارعالانبالاقو اهتمدوح ؟ىرتشي و

 ىنايعألا ن ع لدلا لعهقا ارهوةقاراوعهقارأو قاس كلا اكبر رماملا قار

 ةرعلادو ةقارهااو ”ةقارالاردصل او 5 هالقتسلاو صم تف عةياهتفل و هلاقو

 م وا تو م 9 و هم .٠

 ىرجاشي رؤي رببا 2 امدلا قا ارمتانع اك ثيداىفو تش رهواعمده-:بعْتشيرا

 ةيؤرلا#نضرالا وف طدقدو
 هل ىور تن

 قاتلا نط ا # قارقرلااهلآن 00 دا

 | ديراب الا ملاذا هوو حاضمتلا نم ضرالا هدو ىلعهملا دينيا

 1 قي روهنم ص خأةقب رئاوُباضْرلاَِ 0 , راووريغا معي رلاقمفر ء«ثااقثنودولك الا لبقتوُدُع

 ىاطقلا لاق قايدوقايزأ قيرلا عجبوفياعل هقيرومفلا

 8 8< ءءء

 انانسآلا طااشو قا لا لمت #2 ةتاعقما دم
20 

 5 دق هه م

 ا لاقيوابش ملأ ل ىأ ىسفن قير لع هنأ مهلوقورطشي ل ىأقيرلا ىلعو لعمق ىلع قي رى حرو

 : ىلع برسشي ىذلا قئارلا املاو بوعد هاكح أس مطأ ل قير ىلعىأا' ارهتنأ أواني. رد 1

 قرا



 ثف (قور) فاّقلاف رح ه ءارلا لصق
 000الف للا ا: نه خزن 7. رنج تق572داقتتا 171711773531751: 1 17 تا

 ٌقاطلا* انك "كقاورأتاذو # قابط أما: -ةتاذ ل
-” 

 انينوقو لع جبير ثنؤلاو عيونا ناقصا 0 نماذج لكباهقو راو

 هس 2

 لاه هنأالا 7 هقورتا ركب مهر 2 ىلا ارعالا ناد شن رعشا! ىف لب الرز ع كلل

 ادهنا ىلارعالانبا ليلو عجللا ثدن ًاتلفىدنءءاهلا مف ددسن: لاق قد ار عجانههةقور

 54 100 , : 7 م
 حالملا نالغلا قورلاو هر ا علف هقلط الب رعشلا فلبالاو ل.4!ه,فصوبامنا

 ام و ِ .٠ هه 1 1 1 ا

 قوروة يجو بحاصو ةهرفوهراف ثم قئار عجبوهو نا س>ى اةقورنا!غلاةءوقئاردح اولا

 هو 5

 ئحارلالوقهنم ولزب ولزالثماضي |

 ه )هس 1 مو ظ 5و 5< هو

 فويعموا ل د فىوع صر-عمبرأد

 و
 ه )ود 2 هر هس

 قولعذلاك 0 #* 00 7

 قار قار عج يهرسا يايا حح روهملا جرت مورلارك ذثيدح فو

 ةيناهريسبلائشلاةقوراو ةقوردا لغرةقور مالا ةيدحاول نوكسحي و اغاذائثلا

 .٠ - ورا
 قوريكنلا بارا ادوجان قو وارلا ثلا اكواد ةسيطا لااوهسا جروس

- 

 5 و

 ار قرار ناتو انوا رشا رورو نسم ارمشلاو ف صمقد

 لاقفِبامشالَدو وأ وارلا نك دراعتاواقيو روههقو رو 2 ١

 دكا ارهو هسقي رب" املا ارأو ضل »* ل ثلا قوواربَّقس 2#

 000000 ير ةقادل 2 و و
 قورأقارآلصأن أ ىلع ى ىضقاسناوهديسنبا لاق هبص ضوع هر هقار هاو لدبه قي رب

 تآرخ 00 مرثك أاواول فل !نيعنوك َنأامهدحأنيرهال

 ىلع اواو4-:منبءلان وكاكو وشي اذهف هقو ربه ئارقارئاف ضوهرهوح .رهظّيب رهاذاءاملا

 َْى ربع الاق ءابنيسعلان روك عطافا ذوب صْااذا ني رسال كار عدا ناكلا نأ

 ناك اذه لامن نضزألا هو قعدة زئاذا نقي روم رماملا قارن سلوق لاا

 لد لا ىلع«فارهو هرهأقءامل_جرلا قارثأو قو رل_صفىفال قي نصف رك ذينهتح
 اولاكاك ةقارهإهرد_صمىناولاهو عاطسأمهلوق فهي وسهلا ب هذاك ضوعلا ىلءهقارشأو

 مق
 ةمرلاوذدلاف ةعاطسإ

 قى طيسط قوز ىل-ء هلوق



 رك دنودب لصالا ىف اذكه

 هءمعم هأ لصدالاررحو

 (قور) 2 فاقلافرح « ءارلالصف 4
 هت

 9و 25-5 3 - ا ,

 ناطيشلا ب رضاهل ثد دح ىف مءهللا ىذوةشداعن :٠ عىورو 00 وطب

 هقاو ر وتلا قرر ىرهزالا لاك تيلاىدينيباموهو قاو رلاٌكورلا لبق هبانطأ دموهقور

 ةهمرلا ىذلوقه:مو ادملاَمْتلانودىتلاةقّدلا ى هود او

 ة>- يَ 89 سع

 عبرأ رواجا هبتيثل 21 ٌةكاشحآلا ضرالا ف ةستيمو

 هم كو ه هدم 3 دول وو

 عدم بلا قوزام وياكل 31 ىشذاف رمت ىهدبرضتنا نيد 1

 دم ه--# م ع

 ' م و مع

 (قمسستمالا هتروح ت عسا لوقي اووى احا هب ةرثألا ةتيمادارأ ؟ىلهاملا لاك

 س 37

 00 ىد ىوت-.:داكتة فلنا عمتدتت م ةيس ؛ نوكحكح ةامحا ؟كلذوة نفخ ةتسمرتعمل |ىح

 ا نبت هفرعف ىرسبلا ةبحانلا ىأر هنأ ىنعيرو مشب ىأر و نع اهنمةسقبالاةشاشحالا

4 

- 

 ىل ارعالا نا ريعبلا لشاد عدشملامدارأو اهيلع فرسش ايباحودرافاور مقر نيمع عد

 | اطر اوس ظننا !ةاهو ريالاما هةموو رام ةبسحألا نم

 و 2 2 9
 همه "سمه

 [لفلانودوااًةقسشلا و 01000 تبلا قى 0 رق مدالا كك سشثالدو نيدقشو قش ند

 هرخؤوم نم هس ىلا هالع راس ئاكو ضرالاا ىلا هالعأ 2 مل هو الاى اورديزوأ

- - 
 رس ل ع

 تديلاقاورمهذعيلاقو "ل2 ا ىدب برحارتس هفوج ف تببلا ف فوقاو رلا نم مرغصأ تمبلارتسو
 و

 ةمرلاود لاق هاعناحهاةفلاخحو فاو لا ةرفاكم نال ةاثك زيورخ [كيوانك ومد

 ته 5 1 2 5 0 -

 00 .مب نما ديمدبش 0 23# 000 3#

 4 2 2 و

 2 و 1 هو

 را ا سعاد 2ظهظ011100

 ُ 000- و دك

 نءالوقو قورءافصو م ضعب لاكو ةقورءافصووهقو ]فصول !انقيءافدصولاو 6

 ماقد 9 ةس موو هه

 راطمأو ل نسسعتول 23 نمو تو ىلةمىلعتقار

5 0 
1 0 

 وار الشف هماعداز ذا ن الف زعنالة قارا شو داو سئلت تدازامأ ]سفن ناع فصو

 هن راح ف صد رعاشلال انو هيلعقئار وهف هيلع

 - هد 8

 ه1 ل ا يم
 دشناو هلظءانثال ءللاقاوراءرمغلافو



 ش (فود) فاقلاقرخ ه« ءارلالصو .
 يش فو ع و حس يع 5 لب نيس ا ب سعب

 95 2 : 3 2 3 ليا

 تاشلا قورهدم.سنا موقلا ةعا4ب س ران ءاج لا ةب اكموئم ةعاجى آن الف ىب قوران ءاح لاشي و

 ثيعيلا لاق هلو كلذ لك ةقيرو هب روهريغو

 امعأرسلا ئاكف ءايصا بان حس + 2000 6 0

 مت

 ء؟©

 9و جه ل

 قو ضمأف ل ونكودو ضف خلا قيدو هلوأ ف ىأ اس 0 روهبامش قورىفهلعفلاسقيو |

5 5 

 قوروةةورأ عجلاو للا نودىتلاةعّشلا ىهو دايم لو هدي نيامعلاو لدول د

 قورلا ىرهوملا هقوَر دقوا مف ةمضل اواهلق ةمضلاةيه ارواولا مضز< م هيويسلاف رثكلاىف

 و دوم و

 ىذعالا لوقهنمو قو م تب لاقي ف قسلا نود رس اورلاو تيبلا مد مف فقس قاورلاو

 ه2 عمم 5 6<

 هلوقو»ىثعالا ته ىرب نيا لاق د قو ص ءابخس ىف مبيد تاظف ِ

 95و 59و ملو5 ل 1

 ا جماسم #3 بيل يوطلال اعنا

 م 1

 لاق هينا او-و همدقململلا افاو رافي همدقمتنيلا تاورمهضعبلافو

 هو و مو

 ها سدو اناور جم * هرب هرم سل !نوودر
 مه <

 هد 7

 فسمي ةمرلاوذ لاق قاورلا حسم قو عل او ىارعالانئاهاورو 4 رقمي ىو ربو

 و ك9 6 و عَ ق5 س2 هدوم اهم عع

 فو سم ةأرم رسل[ نوح هلكت 5 هءانك ىلا مص كلا كةهدقو

 5 ى و < -

 لاه قود ىلع قور عمجتو ىرن با ةفئاط قلن دالا نمقور ىذمو

 - جو 50-

 ارم ءاج د تحتن ١ نحرح #3 اكورالا قا لمللا اماذا اصوُخ

 ورعو أ ريفا كتصولاق نك "موق دح ىلع قاورعحبنوكينأ ل قت دقوا

 ىلا رعالا نسا هنقورأق أو هنلظ قاور ماذا للا قوراولاتامجروق اور عجوهلا فايت ||

 و 3و6 215 537 25

وهثور لك ًالاقيرمعل!قورلاوهريغو» ءاملا نمقاصلا قو رلاوديسلا قولا
 عا راا

 5 نإ 255 5270-2

 لضملادكنأ ب رو قولا بهتلا كور رلاو

 برحألا لوباكر دب * اكس ربل ص

 | تدسثنألا طيطاسلا ا و الاوساط قو رار 0 ]نصرا ف : رلالاك

 ا و شال 0 قو ور أ 0 يو اع و يطيع طاطسُمااك

 انحدذ_هثيعملا لاق هلوق

 وهران سألا قاذك ىلا

 هصاوضرع ةدامؤكلذك
 لوقىف تمكسلانسالاقو
 ٠ قو رانهلانح د ءثسعنلا
 ىف قأسو تدبلابابشلا
 دما ةيسنو رددام

 نماش ابن كاذنكو هو
 هع هتك حامصلا

 ماللا تطيضتاظف هلوق
 نوكنسلا بل بمالاف

 0 نقلا ىذتقمف

 ىفتط.ضورضاللا ريضل
 ديدشتلا حا علا : 1 ضعب

 يالا ىضَتقف

 ةيثك هشاسر طم لوةمئاغلا

 يعم

 0س
 د-سسيس

 ( رمشع ىداح برعلا ثا سل ت0 (



 اذاهقاورأ هملءقلأو هلوق

 ةرامعو لصالابا دكا دع

 ىقءل>رلا قلو ساسالا
 هيلع صرح هقاو رأءىذلا

 2 ورأى املا قلآو

 تديزه.لع ةظفا ل علفدودع

 ءاد رباك اوهسزسانلا لق نم
 هيصيتق همك قأنام

 (تود)
 نيكدوتاذب وريد ةيهادلا ل.قوةديدشلا برس ا: يهامدارأو نعل ةلاوهو قورلا ةينئتتاقورلا

 هم قع و

 قالا 000 الا قورراشي ا هديدشلا يرحل ى هو

 و 57ه

 هقور ىلع وهقورتالذلك الاشمو 35 قاورالاينومارلا ا #4 ةيؤرلوةكمقاو رأ رآ

 معلا اوهود - رشسو ةومقا وز ًاهلع قلأ ١ انت تاي -علاطادا

 2و 5 ةو< ن<

 ارش طدأت لاك هودعدتشاوادعاذاهقاورأ هلع قلاوهبحف كتي

 1 قاور أولا بنج لل تعلأ #23 4 يل نما اهنمسوُغ

 قة لاقب كم نأ امطاو تاكا ماها ذا هوز قولا تاو هيدعألاوذعلان ماش عدا ل ىأ

 اذا 1 ولا ورطملاب تلح اهقاورأ ض رالا لع ةباصسلا تقل اودلةثب همر .راذا هقاو رَأ هامر وهاَضَع

 دشن ًاواهقا تب ناو قهراوعقن ورطملاةباصسلا تلسأ

 57 رآتاس لاقي ورطملافتدحاذااهئاورأتقلأو « اهراوسا يلع قاوراب تنابو 5

 حامر طلالاك هع 0ر0 مرالعلا

 اهماصْخ أكن ماها 3 ٌتاسأ شارع كانبع

 دشن اور سيباصسلا قو رواهلاز ءواهئاورأءامسلا تتر لانو

 ع داكو انو 5 هور اذا باصسلا لم

 ىأ اهقاو رأي ءاممسلا تقلاذ ثددسحلا ىو هارامدعت“ هتيم رة هيلعرمأ ىأ

 ةعاج و و رآلا و نانا لدا اههايمدا ارآ 5 لايقل 6 رالااو ءانملا٠ نءاييفام 1

 هفا األ يرافق و رأي الا بحس اومن مشب قو رلا ىل_دقو 0

 رعملاق مومسفن أبان اومرى ٌأمسهقا و 0 ومر وهف أن لين قا ضو نأائملع لأ و 2 و

 دشنأو ؟ىثلا فدا ىنءع هفرعأ ىنكلولاكه ودعت ااذاهقاورأ قل هلوقىفرعأألو

 ارش طدأت تدب

 ا وأن ع ل 4 * ذا "يلم نم قفاحناممتوخ

 نالفمرلاة و ضرالا«.فنببرسضوماقأ اذا هقاو رأ ىرو [دعاذا هقاوزأ لسرالاقيو

 رطاا قو ربارعالار داون فو اهعلزئاذاةبادلا ن ع هقا ورأي ىر واهكر اذاةبادلا لءهقاورأب

 5 م3 5 25ه 5-5 يللا

 هنرك ذ دامو *لكلو ًاو»و هنأ. .ثرلجرلاقوروهمدم ليحل قوروتببلاقورو شبحلاقودو

 لاقو



 نا ياو سوط ا د

 4 (قود) فاقلافرح ه« ءارلالصك
 اشتم هده وسع سسسد سم

 لاق اواضآنأمكل هللا نيس ًارقبان فا عمساذا كلذ دعب هنعدللا ىضررع ناكف كدرقال كر ادأ

 : لطخالا لاق لاهل | قكرلاوةفيذحاهّمكو اهتنسي كنا مهللا هنعهللا ىذررع

 قهر ل عت مالوانقلازه 7 اذا مالكلارثهالمزا زاك ب
 2و

 كرر ةداناجا كالهلاقهرلاو :للعى ا ةقررلافيصفنا ثيدس كاىفو

 قاعإلااضي ؟قهرلاو كلالهلا فو>ن مىأ نة فول نهنررعشقاو ندد د ءاملا

 ثدد_كساىفو ًةالصاا هلع اذا لهي نأ هتةهراو ىنواع أ ىأ لص نأ موقلا نةهرأو

 قو هنا لخلاقعار 3و معلا براقمىأ قها م مالغمهلوقهسنموا مماوندا أ لبقلاا ول

 ىو ا.ولع ا وامها مغ ى ار فكوان امغطام همها هءونأ كردأهنأواةرضللاو ىومثزدسح

 هذشااعزف هنت ودىتس أه تفر انالفثلطلايواضكواناكطامهقه

 ىمرلاو بسعلا قهرلاو ةملنعلا قهرلاودفأوفزأ راندىأ تالف صوص ودروس

 نم م.- قدرلا ب" "الا هذهىف ىرهزال لاق واسلط ىذا ةهرالوا فض فا الف لد زنتلا فو ملا

 ىلأ ثيدح فو ةوسلا هن خطي تاك اذوب وهقطبالامهيلعل هك نأوه وقاهرالا

 ف 7 م و ديوس 27 5 8

 السد د1افقو رشد نب ولو متناكأ قهرتتناك 5 سهأ ىلع ىلص سو هلع اىلصدنا لتاو

 دس و هو

 ءوسلوبستم ىأ قهدصن الفرخ لا :د-_كلاو قدردي رح . الاودياعامهد_-اةزافمنالحر :

 همو

 اهوضو ءارلار نسكت ةئام قاهرو هن ؟اسكاغز موقلا لاقي وقدروذىأ قهر ىورب و هع -سو

 ةنسشتاو نارسفعزلا ناقمي رااودب زىلأن عت ركسلا نياءاكح ةئابدادم

 رول نبدي ى رينا

 بهنام رلاءامجليلع « هلاك انو ةملااهنمسلخأف

 3 رخالاقو
 ة5وس. ال سدس

 ٍناقم ربلعاسغاك 5 8 ما ىلعنرققا ؛ كراثلا

 رهف نب صعاعر نيستا ورا وعالد رق ىذ لك نمش درذلا قو رلا سس

 0 سلا هماع ىلعثد د-ىفو 33 هقور هّفنأى هد 2 2 روداك د

 دووم نا 2 و ه

 اور ةاضالواو ربامثل د والف 31 قم ىلا تشرق مكس

 28 28 و 5 5 5 4 ومر ل ا

 رااها وفعال ٍنبقو رتادب 3 مهأ هذ نهر مق تم 0



 (قهر) فاّقلا فرح 5 ءارلا لص ؛ 6

 . 93115 11 1 فلاش 119010 1 5 117311

 1 2 0 205 هو

 هم هر هنا لأ نافتدل اولاوسااهاشغب ىدلا قشرملاو

 ا - 8ةص

 اهلك ًادالبلا عالي #2 منوةهر لات رااريخ
 رم ن6

 الحر حدع هذاا و

- 20117 

 ردقلا نءلمريغخاو ل دا قد كنان ىذ صو

 9- و

 مدح ىل افادتنا فر اهةديالواع اغيل ىأتلذالو رتقموهوجو قدرالو لب د زنملا قو

 م, و 89-5 ةمءوضس

 اهانرش أ دالصلا ان .قهرأو ءانماند ليلا انعهرأو هنم دعس الوهنمن د. او هثغيلفىأ هةهريلفئ ىلا

 | قون عاهانرخأى أ[ ضوتن نوال صا اانمهرأو ورع نبا ثيدح فو ىرخالا تقواند يح

 مس
 قهراودمب وهلاش وتناحاةكرتالصلا|: مهو اهدعبىتلاةالصا هملول م لكى

 و2 هر

 1 اهتدق اذا ىلا داوحلا عاسولاةقانلاقوهرلاو هملطي ىذلا نهرب ىتح ءودعف عرسي نأ وهو

 ل ا كفة ىتحلدقهَر

 و هم 7

 قوش نيد دئاتلل ةميوسع اهسأرب تح رافىرأ ول كا و

 وو 7
 3 راجومل-1-1براق دقىدذلا مالغل |قهارملاو مالتحالا براق اذا قاومت مالا هادو

 دشنأو ةرشع ىدحاىلا ةريشعلا نبال ذو قهار مالغو ةقهارةيراج لاي ودقشا هه

 ُلظَو لاوطىلالعيف 1 ارمشاع قهارتانقو

 لبق نق هوز فلا نمل ريو ودين ألا نمل هولا هلوق ىف حاجزلا لافو
 نادم نمىدا ولاادهزب زعذ فلات او وقيدا ودم#بنمةقفر تيصاذا ةسيلع املا ىل_هاناك

 مهداز نا نمهباوذاعىذلا ناسنالا نأ لأ هتتاوزومع ولاا فعضوةلذى اكرم ودا

 وداع مهرداز :ىرهزالا لاق رايغرهودا زىلكللا لاق و امنا ودازةداتق لاك وةلذىأ دهر

 ليقول قش رأاريسفت ىفل.قواناغطوا همس ىأاةه :رمهودازفهلوقىفليقو مثلا لاذع بلا

 قهرل جلا, رك ١١ نهرلا لاقي ,وةلذلا لمقوهغساا لمقوةمظعلا ل.فوداسغلا لقونا.غطلا

 قهرا كن! هنعها ىذر باطلا نيرمعل ةئثيذلوق كلذ ةكك ىلع لدي وتود ذ سوته ىأ

 باطلا نب رعةقأنسأرو ل ر هلع هللا لص لالوسر ىلع ةلالكلا هنآ تلزرن أ هنأ كلذ بدسو

 ٠ راب وش دح ل سو هيلع هللا ىص هللا لوس را مةاَفَدْس ذح فان لن كحدنع هنع هللا ىذر

 0ك انطن !ىدهرلكب اًةهذح لاق: معهلأس ةفيذخ ىلا ثعن رعةفالخ ىف ناك املف هنع هللا ىذر ا ع 5 موه .٠ سو " ب . 0 دج و 30

 كب اه



 نب بس ينير يب يسو هوانا

 21 (قهر) فاّقلاف رجح ءأ ارلالصف
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 ازمتمأ انعإ4 قةهر وهلا ل رسعأالففرمسعت ال11 الن سقهرال لوقت ءاناهقلك

 : صا ط توام تتح“

 - 8دود

 امهقهر لوقت هيشعىأا ةهره.ةهريرسكلارهقهر ئنلاواش قع امر هقكَر حابَْص

 هَ
 هوو

 هانا ءاشغأ اى 01 انغطمقهرأ او 2000-2 الحلا تدهر اوكلذ هد امركم
 م

 وم هع

 هلدهتلج ىحامنا ابى هنو هر تحامنانالكعْرأدكردأ دااوه هره_ةهر ى حاسما هتفعرأو

 هلم مص ب

 هكملسداذاناكدةسثد لوو هيلعّويضومادأهمرلى أيد َدَبسَودَر افي دس لاو

 ص
 -ءو-

 توق ف اخ ىتحرخأ» ابتقولاهياعقاضاذاىأت يبلاهفوطبن أل بقة فرعدلاح راقد ىه

 020 ة2ءومسو 3

 ىقل-ىأ ا قهر ىةهربلجرلا ييةهرعار قل قر .«مويوأب لا مو مدسقي نك ن يللا

 وهفنيدهقهرلا هب وانو ة رم مهف ليما هانةهرألاقد رغم تةهرأاذا ا أو ىيشعو

 س ودو,و و سور 57 وه

 سالا ف هسيلعلودحلا قهرملاو ردم لا ىلععأ قهرملا ىلع بولطعل ناو هيشَعا ذا هسقهرب

 9م ص ا

 هتقطو هتيشغاقهرديصلابالكلا تقهر وداسملاو ةمظغلا ىهو ةديذش ةقشهرديو قيطبالام

 رجأ نب الاق مراح !ىدعبىَأ اقدر الفى لوقت هوو رجا برش ن م مراحلا ناسشْغ قهرلاو

- 0 ٍ- 7 
 ىراصتالاريشر ننامعتلا حد

 8م 2 جه 2 5 م م 1 3

 لحبالو هبفؤهرالسانلاف 2 اتا ارهزالا بكوكلاك

2 :5 8< 
 هلوق ف هيفريخالاهو موال نايشغ هلي ىثعالار تل

 هدم و سم هم 3 و 2

 اقتهر بصي لام ىقءاو نشيل ه 21 اهتب رند نب خب .ىذال

 رم < 5

 اين كات لتي نلرداىذلا قد هرأاو مداخن ناي ش غو هفسلا وهرلاو

 00 ساد 5 مو<- مك هوو

 ءاشغتتوملا او دوب 3 هيدضأب ااتما لاس قهزهو

 89 8 8 2 م :

 هازوؤكحصو انعمءاسسنابو 31 نامت 1

 ثئرااذيرشالجرفصي برعلا ضععب د دبع دع ع ىلهايلا لعوب أ ءهدشن أ ىربنبالاق

 هتدضأردوع؟ نام_هل[ ف راما ضعيف
 كنيسال ىأبايثلا تت سلي ريغص بوث ى هو

 درتنالبالا نامرمملا نبعرصب ةنعت ترف هلوقو توملالاح وهوه ”اعواك ل ندد /هلوقو

 امغناوام ميهتقتعأف لبالا نمنيعرصنهتدتفا لوقي اهترثكل ىرخالار د ٌمّةنيحامهادحإ

 تءمكلالاق داهي مهيدقأ مانيآلاو لمار *اللامهتددعأ

 تور 3و عت

 قرا فاضماورواحن هع #2 مهن افومهفك أ 1]ىئدت

 تاطصضص هي ةقهرهلوق

 موو هينك فل ن لصال | َْق

 ُ تيل ادهزلا قدمو هلوق

 ىدامفف عدارلاءْر لا فه

 ' رشاعلاءزدساو ذدصوودضأ

 ةدامىفا:طمضو عرص ةدامىف

 . .ىذلاو فلاب ةدصولا دصو

 ةغلةدصولانأو مضلاروظي
 اولاقامريطت نوك. فةدصالا ىف

 تق ىفدغا تتقون

 هويوطم
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 و مم هت 2س موو د32 5 فيس
.« 

 1 يدهن هل تاماجاكب شل قاور فدبعىأ ىمستملا

 دشااوتذكلا نع رلا «(قهد)
 0 7 ما ودص ام

 لالب ودهم نزلا 5 قهرامريغا مع تفاح
2 2< 

 3 موو ًّ 5 و سو وع 8م

 عام ومر ف صو د كنأوةدبر ءااوعجفلا قءرلاورع ولأ

 و 110-86

 قدرلا اويوق هيلع قادتلا ودع 5 هطلاخ كلان“ اكبماَحاهل

 د ين مر 22-0

 فوصوم قده ل رو قهرهلوقت هلقعو ةنشوناسنالا لوجو هرلاو بدعأ !اريصءدارأ

 3 2 م 0 2

 : تيكن الاقلاع 0 ا
 2 وودممع ا <ي ةد هي. م7

 لولأ لونلاب طولا قهرلان مه دع هن ناك فلا دغلسمبالو

 قو: "واو هكا نها وهقسوةدحهسفأ نه رلهناوةفوةدحىأق هر همق أ هشلا لاق

 دارأ ماعظلا كتيب ىلا س رمانلاوعدتالهانعم كن ف :رءيالث ”افكاو قع الات هدب ثيدحلا

 ' وتقف خيا نهر ندرة سا قالسر ظعو هنأ لع ثد د>-قو قملاو 31 وثلا قع را
1 - 

 دارأ لهل او قبلا لالا ثدادحلا قهرا لبو ما ثغيو رشلا ىلا فك تاك اذا وطرد لتر

 ل تارولل لانعف هنمارازا ىرتشا ناك هئًيثإلذو فرعنا وكتب نتهصد اقلط! اذه ن مالح

 ّئ ملا راذكع ريثالا نبا لاق كدي فرعيالن أ اله كبس لؤسملا لاقفاذهنّملاقفخرأو

 لاق ث يح هنعلأ امل هنا ىأكببن فرعثالن أءاغنلا وقهرلا نم كيسحيو اننا و معو وهو لاك

 قد 00 0 ناداه الزعل لزبل ا ةلاعرو د ا رار

 م

 ءفََيْنأَبَراقف_يئانالفتالف قدر وةرجانلا هرم 50 مالا ىهَرل اوهبع 5 اذك ةأرملا ة-ةهرلاو هلوق

 لاق راي ىشتالىأار رمل ىرتعأ نع ىف هربالو ليزنتلا فو همجي م هانشعرأو || *اهلانوكسن لصالا ىف طض

 ىذها|شارخونأ هعوتصم همك
 وو مس دسس ىدو«١ ع وو< هص 7

 ابيشحارورطمدكا ماسح #1 بسءهصدق»را نع غال ولو

 .و سم هع

 ىأا رسعهةهر أو ىعملا مصب هيلعو أنا ءابشٌعأ ىعجاما بح هقرأو ايش وردم ىورو

 يي اهب ءانالتغس  ضسامس دن حسم. نوح ستصخ تس ق ع تفس سما

 .هءإاوحص



 فاّقلا فرح 0 ءارلا لصف
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 (نأم) 11
 سمس و تل

 ةمرلا ىذلوقهنموهحان< قف نأرخ الاوامهكرح ال
 ودم هموم قم # س 5

 رسنلاق نخام انيسوقد-ىلع « انقوفوثر ب راني رضاذا

_ 

 مس هم «وم هم يرض

 هءعوسو

 زحارلا لاق ردو طقس لف قرفرر "اطلا 0

 سبو

 1 قنشع ذلك ىط ع 2م 5-3 قذر ق فاش لكت و

 2 - - ة

 هي د - قو راو تيثوهاوهلاقهيحانجب قاف 1 قنوت ١فو

 3« و -

 شرالا خلاقة دوصلا فزنا رك د هنأت يدشاىفو ضنسلا ىلءةدعاقلا ى مء[/ :رلاالاريطلا

 ها رضتر هلا ىفةق "رم ةنيفسلاك نوكتفاهلهأب

30 1 9-6 

 ىدع ب هذيأ ىرديال لجرلا مايققزرتلاورتحق أر هرسقلو اال

 اكوسأواعرذأ حطاب ص #* اقرا واذا مهري

 ىلذهلا 0 لاو هرغلاتدراقاذا سءشلا كاذكو

 ري ةياداعالا 3 للغىهفةينكا تقلد

0 2 

 قر وهل -منيهحولا ىف وو هسش "اولا ذأ "لمعلا هءاول كونا لجرلا قرأ بارعالا نبا

 فين ةدعلا اهلا هنيعفم لل ل روكلذنمهافخ رطل

 و 3 2

 انيس ءوةتسهنيعف 6 را رة زمانا ست ناعم

 2م هما

 -- م

 1 او ىبارعالا نسا نعرظنلاق رو

 ساد 9س” 0س 6 6 سا تدم 9سدل مو م2 8

 قب رقدرفذاضلادمرو *« قئرقنرفىزعملا تدمر
 نانا اواو مةديدمبالا عتاب راهنالاها ازال لوطي سم نابت

 - و سل ب

 كيرالا نأضااواهدالورخ أت تدسهراذا ىزعماواهلعنر واوغورض مررنا | وقينرتواضيأ

 ىأءأإ :.عةقل سمان الف تيقلولاذسلل قار“ ال ادادسعاَو يب زل اهديمرترت : اى ءاهدالو عرسأ

 موقلا يرو قيند ل وق هلا ف ةغارطنل اةماداٌوذ آبلاو هربغوأ عوحن منفرطلارتس 70

 فورصملاىف نوكب فعلا نئشلاراظتنالا قتلو باو بسحاوهياوماق أ ناكملاب

 م56

 ءامقئورلاو بذكلا] قئراد ىأرلااوطاَح ع اذكص ما موقلاقرلاقي صالاقوذندلا

 0 و هود

 قئور 5-4 هدأ لاي , ىضااىدو نك ةؤامو هلو أب ام كلا قوز ونه وموال فلا

 فصيىأرحارلا لاك هلوق
 سوماقلاح رشفامملعلا

 : وهل اوقدعي لصالا ل ءلف

 مى مهرتك معلا كلَذكو حو

 لذها اردو ألاف هوق
 ساسالا ةرامعؤللاتقنرو
 اهعوقواندةينملاهنمتةنرو

 تيلاةءزملا تةنرو لاك

 هعمصمهرتك لمأ#
 هلعلهلا نعرطتلا قنروهلوق

 حامل ا ةرايعوزملا نع همادأ

 هرك دمسورطنلاةمادا قئرتلاو

 هيتكرطس دعباضر[فاؤملا
 هوم

 0 دبىأ ما هلوق

 هلوقوءارلا لديىأ لادا
 بساذملا مانا هةين :

 هيميعصمورمك أهديم رو



 .٠ ٠ أ« 8 #
  4(قش) فاقلا ف رخ له« ءارلالصف
 1 ا

 2- ض0 م و باع

 تيلوعلا راش ةمازوا ةمردقمر قدروا معلب ةمرمامومركأ كلا زم ىلع ومولاي

 6 هص عاق ع و ومش مو<

 قئرلةمرطالام ءادأا ةيمرت قمر و «.قرتو هيلاراظ دو يي "رضاع ًااذادةةمار زاكرمصمب

 1 5 و 7 آم 8 ى )و

 وف جارلاو مازاد قوسدو قماروهدج اود لاو ةدايرمل فرع-_طقوهربل->ر 9

 2 3 و « و
 د_ثيواهانمع اا ىشةموبلا لير تنأوهوروق اوان داى ذل حما

 هيد لو لاتدي دبا ءاكحهنرثق ن مدا هداصاهيلع نايا للا م طءتاهقاسف

 ةيؤرلاقلاطودتماقير املا - قمر اواد<#اس رع

 نيمص 9# ني و 5 - 8و هررع

 ايراني سلا اذادبف 3 0-0

 ص 123

 هريغدشنأو شدعلا قاقمرا هنو قراذاانناقمرا باهالا زا فضال

 ومو 0 024 1
 اولمعد دو حا ىدريف 35 يل ىلعانوديلو

 كيتا درلاو غر نقلا ,مءاملا ىف بارت 3 6 أد ) عدس ل
 كولد وى س مساع ع وو هم

 نيكستلابونرو قنروهفاشر قنرواقورواةنرءم ما ردن ارم كلان ,سامملا قر كلو قرد صم

 هر اق د

 ريغ دفن و ادشن ًاردك قرت رو

 امن :رالواقر طمالةنيلءامن 2 .اناطيوخلا لمح لا م

 ىلع قار عدة ىربا لاق ردك يكسب كك ر ءامىرهوذلا و يمل

 نوذخلا لاق 0 ا

 ةيي سو

 ٌنئانرلااهتغ شب اءام صيماعد د 8 هتودحم

 0 ا الفقد -- تالاقشانملا لح راع هدد الشو ندا 1 مييأع هد ىف و
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 اجب وللا قس 000 لا و 1 1 0 را وههشنرو ||| 1ميلعل وعملا ةذسنلا فانه
 ىذلا نيطلا قولا دس ءونألاقو اضيأهنعااملا ىلعزمطل | نلغاذا ةدحاو ةقن ردطلازاضو ]| 2 نم . 4 ِء 3 9 0 5 :مامفوءللذك ةياينلا»

 عر يس يح 7 هب راعمثبدح قرط ةدام

 نباردك ى أى ار4_ثيعفامو ردك قر شيعو ردك اقرت: قارور لاو راج الا هعمصفهبتك مل هنوضسنلا فو

 ىأكئاَدقهلا و0 ادم 5 نموهو لاق ةيفدتنوكيوا ردك نوك ق ملا كار ءالا

 م »5 و ب 1 0

 دشنأو انما قت صوهو 1 وأءاد٠ نمهحانجرت اطلا رسسك قينرتلاو فنك

 هم 95 هع 8.9 - .ه_

 ءاوهلأ ق همح اح هفصامهذح نيهحو ىلع رئاظلا قينرتو 35 هرئاط قرب أنه * ىو 5
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 تسحق

 ال



 م
 0 (قمر) فاقلافرخ ه« ءازلالصف

 دو ها

 ند قمر او قامرفشعن ريش 0 ربنا توم #«ءالكن مولا ىلا _هىنا

 تيمكلا لاوس اقسم سعورس نول ئنعلا
 لزوم لك ف 33 0 اهلوطوتا لا بح قعانارأ

 وأو
 لب علا لدتا ار #2 اًناف شعلان الت

 نداء لا قسرلاو ةغلب ىأق امر ,وةقمرالا نالف دع قامو قمرلا كا: ىأ قمر شعو

 سوال ىرذثملا دشنأو ١ واسد هدملا دع !نملس اةلاوهو قامرلاءنوُُ

 و هَ - 0 7 8م - معو ماهو

 ِش دمار 1 نعرلاكةنافو د 2 ومص لهو تودص

 سو بلقو#و هقول هر 00 رلاوهو قمار كلا ىو زو نسارملا نهرا مئيهلاوألاق

 سو افا هدئعهباقو ب زهير اخدت راديناك اذاهّشعقماربنالفو قررا اءىذلا ما ارملاو

 زحارلا لاق لم |ةالإكنةوم نمهيلقىفقست مىذلا قمار ماو هراديىأ مار

 89 وس ا ه2 هد

 هسسلطوأن هدا همشهد #2 يا اد تاو

 2- ع

 89 سس

 23 هني وطهسفنلالب ىلع 23#

 يآ 2 وهو

 جالا لاق همريتلاذا الا تةمارو

 اممم منمندقلام كيش #3 اوين ةماعلا

 قرف غض ناب مليم لاس انعمعصلا ”لاوتوغالواختالوأ ٠ 0 مه

 هت 89 1 9 و هع 3 00 2ع ه 7 هه 2 5 3 0 005

 قمراو قلخ فمع _ضقامرأ ل ,-وفعضىا ئ اةمراوم إلا ىمراواف اتسراو سلا قاعزا

 مل أ ن نم عبطقلا قمرلاو ىرخ أ دهةوسح هنماسهريغوءاملال>رلا ٌقمريو فْهَص شعل

 هس هس ع ا ةسم هسا و 700

 قايرالادبرب قمر هرفز علا تعرض و وبروز رفتأضلا ع امهمالكن موب درعم ىسرأف

 و
 للرد واهدالوأ سؤ بل لأ نال مسيل قانعأ حر طومتحىب هو

 هةمار وزحاعو ا ئسو ماه لجرو دل ءاقالم ا هن درشاىااهنبل مرق لوي ايأباهجاتت

 نال اذه. نمسر ةوهو قامزل ورشات د>-قو قافتلا قامرلاوءرمثةفاحهاراد
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 رظنارْرشهنلار رت نو دوا اني يأ ءارلاةينيسرغلافىورما اك بنكلاهرا دمر ١
 .٠ و .

 مدعو 3 1-3 و 5 - |

 >5 ؛ ومار رات | ىثاهدتدفن قدنأس قثيدح فو قحلا ن ع مكبواق قضنملام ىنعيةوادعلا

 - 4 1 © 3 وهمسو

 هل دقوهتستاللجرلا لطب للا قيمرتلاومل غلاي الىذلاو 2 ثلا ققمرملاو ارش

 تا
 ١  - 67رشعىداح نرعلاناسل )

 قىرهوخ لا هاورد< هلوق

 لقول ع اعللءامملال ]رهةدام

 هنأاهيفىربن ا نعفاؤملا
 لاف لافو لوعفمللءانبااب

 هيمو .يضلا ذأ
27 2 

 قمرأ سةثددح ىفوهلوق ا"
 : هديؤدوهباهنلاىف ط.ضاذك

 قمرا رام ساسالاىق ام

 ىدعنعب اع ىي>هقم ارآو

 تاطأو لرصد هتعشأاذا

 يدر الس فور طا
 ديدشتو ةزموهلا مضيباط هومضم

 سوماقلاح رشق لافو ممل

 ارطن هيلارطناقيم رثهقمر

 اما..رقى ًامسوارزشا ديدش

 هج هوك ن طيضلا الك د يود



 ل_هطالاباذك دصعملا هلوآ
 اطوض»

 يك 2 0 0 ام -
 0 0 داعي دواج ى ات رترك ااتقر رو بهذوءاح ىأ ال“ الوتع وفلاتر

 | قو لا داكح ا راجو قيقر قراقر بوثو 2 اربقرافر فسوق الملا

 ف ةرةرتامعمدلا قارقر ووهاهقرق 0 تعدد هنبعتةرفزو ضال ةقاربةرّشلاةقار رهن راجو

 ش رعاش !لاق هم

 اهلالبا عودا قارث رعب رش رمش يناس
"© 

 دالك قلوب وبس نع لئلا ذو هنيستمالكلا نو اهح صرحا ٌقرقر و

 لثملا اذهىور وهص "يدلك ضان ةرْفهَقدَع ءهإفمضضا لحرفلاق َح وساع ودل قا و

 حوض نعأهت ايا هلت رحلاقفهن رم ملي ق لدن هلأس لح .رل لاف هنأ ىعشلا نع :

 دب ريوهوأسرهظب نم ل طاهد ٠ برعلل لثما دو ل هاعمم مئاد بعوبأ لاق ق قرت

 00 لزنال جر نأهلصأو ل 3لاَعْفَهَن ماما ماج لوقي نأ داره اك هريغ

 اقف -ملع وبصل باجيإدي رباذك ت اعف تدطصاف ادغتدهسأ 0 دالوةدو 27 ققرب

 -ء

 هيلعّناك هدصقشيىذلا ضرغلاّن أ هتققحو حوب-كلاب ضرعتىأق قرر حوبصن ع ىهضعب

 دارأدنأم وراس لامها نمناتلاناكو ءءاروام ىلع اقام قيقرمل + نأديريفهرتتسيام

 و 3 .«و ِ ان

 تاسست قوشدى ًااضعتاهضعيققريفهنشق“ى و ثد 25 قو الا 7 اماَعذ اهعيشام" رلبقلا

 ةمرلاوذ لاهل مسلا مسا قاترلاوث لق ها قراذادلتققرتواهليو سنو

 - هدوم ل توم هم هو ةم

 دك هنقر 2نا واتا رام 03 هبت ةفردإى هينا ىلع

 محاز ازم لاو ءاقيقرلجرلا انش حو يمر واقيف> هر ةاح ناك اذا م سرفةديسعوأ

 للا بلم سمعنا ركام 01 د ان اكوهعه شقر باصأ
 6 و يد - 37

 انأتدت [تيدهلا فر سئلارخ 2 اود لمقو حو لا ةيقب حاملا ىقوةايحلا ةَقبَم را( قم :(
 و هد

 لاق قمروذ قمار لجر يا أعم اوقمرهيو ل ه>
 بمر . ع

 دصعملا لقدلا ل را + دصٌقمو قمار نم مخ اك

 53 67 ب < م دل 72- 0 3س تع س سه 0-2

 ةقمرالاهشيعاملا قيوهقمر كه امردقىأ !ىسد هنويقمريمهوهوةمر لاش هقمرل أه قفرو

27 ِ 
 ةدورلاف قامرو

 قاذلاث ناتالي قامرلاه لذ وعموم

 فلا نمل ءلقلا بوقعد ن رالي قالو قمرا قمرلاو رصااخ ضعت س دل ىأ

0 1 
 ىدلا ا



 4 (ققر) فاقلا رح ه« ءارلالصف
 تكسو سسسس سو تمس مس ١

 2 0 5 .٠ .6 .-م ع .٠ 5ع ياما نر ع

 ىضلا رهدموهو سا. .عْنبا نع ناسا ىفدو ادوبأ هجرت ثد د_طلاادهو هلله فصن نوسج

 985م 3دو<- هن د

 قوق يجورعو بهرام قادس هعبت اك كي ءىوربو

 8 -ٍ -وٍ

 7 طشف قئاكرءامإن دل ةمقرو قيقر :,2أناسللا لاهو ءاكرأ قيقرلا عجبو ق.قرو قو

 هقدعاضق:وهَو هقرأودك وأم قركستس اوُقرلا ىف دقو كوالا قرتساو عمم م-!قدقرلا
 02 0 0 م , 5

 قاطيدقولوعفمى هول .عف حت ود>او كوامملاق.قرلاو
 قرهنئملوقتق و.ةرلاك ةعاجلا ىلع

 قردقو مسالا ىلع هفمذخؤيالو دمعلا قئقرلاو :ةدوبعلاقرلاثي الا عسل ًاوديعلا

0 

 تت وعض ونوأذب و ميكلالدوأ مالا ر ددنعلا ىعت نامعلا ولأ ادع رادئأنالف

 قف ةر6 ثيدح ىفوأ مس ا ركام ولا اواهم نانا ءينشإلا إلا يا 5

 دارأل-.قكدسيبعىأمكنافرأن منوكللت 50 5 مح اهيفدلالا نيل 1 نددسحأ

 ١ ودهشرافغىبل كل لام ةثالثى طب ناك ه-عدللا ىذر رم نك لْذَو ني-كوصا دنع هن

 ليقو هنال ةلاءالؤهءانئتسالا اذ م.دارأؤم هردفال 1 د | ه الث ةحسس لك ىممنمدحاو لكل ارد

 1 يو سا و اهل +- نمىثتسا اغار كدلادمل |عسجدارأ

 يم أذ كرا كا دع كالا رت ف ب ضععيلا عضوي دقو كسلامملا

0 

 دكا تدب ىور ورصشلا قر وقر لاو ىمدالان ءقرةسنمللا ضرالل لاقي وق ةرلا

 0000 4 .ََ مس 0 3 هسا

 نوثأاتقر ةرو ضم افروو وشو دوعاتاسباقرلاو 3 اكو وف هقرمنع بدلا ق

 ىدعالا لاق هيفي رج بم 5

 - »موا واق وم ءه-37و -

 اريمعلا هيف َّنق ةروراضيصلابنم #2 ورزغلا ا ذردربدرماو

 ةءومص ع ماو صا ا اظا وس

 فرقر فارقرلاو دز يسم اهقا وان 0 ندين سدا سلتا

 حاعلالاق قا 0 عم ”لكوبارم لا

 وءهرور سلا عماولهلو#ق 1 روعدلا اهلنا 5 7 2 رخا ماوس حس و
 ىف اض.أحامصلا ىف كلذك

 ناسللا نم عقوو ررح ةدام وا
 مرقه مرتك مفاولا يف ديتعأ تروم ا ىثو بهذتو * يقر ود عيد ولا قرر عاطآس لا

 ناثد د1 اىفو ودنا ةفه نمدقولاا: يرن ١ ارد ىأ تناريسلا نم َق ةرقرتام ناقرق ر

 اراددالا نيب واهنس ة- 53 رذغأو قالا نمار تاكا ط مم كرس اهل ىرئاهشافاهعوأط

 ةس ا م د دموصر مرضا جس

 المسا رحب ىرتب قرقرتو ص مضت ناعركزو تاركا 0 تقرا مادام 2



 ا ققرايىوا موت

 أضر دا حامعلا قوهو لصالا

 فنفاقو ىواهتفواوب
 فاوملل تأسس ىذلاوققرلا
 ىدامقعمو قريش ىندامىف

 واولا لدب لادب ق_فرلا ىف
 تطيضوفاسقلالد.ءافو

 نين داملا ىف خفف مضي قفرلا

 ىديف## هلاك

 اذك ملا م-هاربال هلوق

 بيقةدامؤىذلاوىلدالاب

 | لاك سوماقلا ح رش نم

 اسرف فصين سقااو سها

 ساسالا ةرامعو لا اهقاقر
 مريض سرفو مرض ةدامف
 اذاقاقرلامريضو ودعلا

 ةمللا ضرالا ف ىرح
 حلااهقافر لاق هن رحدت شا

 هدفهم رك

 000 د عمو باسمي س هدمه ع سس مع سس : مس

 تقيل فاقلافرح م« ءارلالصو ء[غ
 >دوححم 000

 و و 9 د دا # 2 ق

 تب ارتلا ةانالاةي و 1١ ةطسنملا هل ملا ضرالا خفلاق اهرلاو ىتست مل ىآا منويع قرم

 0 ب فقال

 نِكىدَدَا اريشاهو ردن #3 ققراانىوا ميش رايق 11

 و ره

 دشنأو لهرربع : 0 لا ومالا

 همم م

 اومن -مّنب راساذا د# راو قاقرلا نبا 7

 لدرلا نم ميئارطجاف بني فاعلا قعيديفا «ممار تاما ىراد# 00

 و 85 روس 5< 5 -م 5 ةر 117 -

 توه ا * هين

 مالغىد نع لوقت ق يقرو قاهر زيا افيلغلا ضيقت قيقرلا ط_سملازيقلا مضلاقاقرلاو

 ىل-.قو ةدحاولةاقراوناسعام.مالقاترلاو تار ازيك تاقنافق.قرلاو طظ لفل

 هم و

 قاقرو يقر لاقي ةق يبل نيالا داق رم لك 1 ا قرا قارا

 هريغ ءاضسلاةفصعلا ّقراو هلرزغالىداولا فور لا فقيقرلاملاقرلاولاوطو لب 0

 ءارفلا لاو 6 أو مقر ىلاعت وقمر قيقردا وهو هيفبتكي أم ححهلاءقرلا

 لاق هلامشبهيأك د 3 جاوفتيع هنأك 0 ” افةمايقلا مون مدآىنب ىلا ب رختىتلا فت اهعلاورلا
 هم*ع6م

 "0 1 لايوط هباكو هلوقو اشير ىعسي نوتكملا ذل علدمءارغلا هلاك اموىرهزالا
 و _م

 مدل مايأءاملا اهيلع طيس .داو بنما ضرأ لك ةقرأاو مهلاعأن : همدآ ىنبىلعت ينام

 م م5 9 52--

 بشتى ضرالا ةقرلاتاحونأ قار 60 تافاكتم ركم وكف“ لااهعرسي
96 

 قَراو حالا دبشهاملاباودنم برضوا ودايم اةقرلاو ه-ةمةفورعمءاضرللاةَقرلاو

 هنولك أف كنيس كلب !ءاهقفناك ثد د1لاى و قوردعحيو فحالسلا نم مهيظعلا

 كاملا رسسكلابقرلاواميغتواهر علقت كاف ؟ورافطأ وا أوقع . اهل ؟امةسو 0 فرحا لاك

 د لا مالسلا هلع ىلعز عد دب ك1 ىو قرفراصفرو ةيدويعلاو

 5 م هم و < 5 < »مس

 ةيدىدأامردقيو دعا ةيدهنم قرامر دق :بتاكملا ىدوإشي لع دعا و كو هئقرامف سو

 ب

 ىلا عقدي هيلعىن احل الأ اعدك .اكك ضعى د دقو ةيانجهسيلع جادا بت اكملا نأءان عمور

8 

 تت اكن "جدتي دهنبا# سويا هردسب الزنا مور بدت جر :ىدأناك امردشب هتئرو

 و -

 ىلع



 با“  (ققن) يئاقلا جورج ةارالمت-
 0 نم اق متحد طعتم»

 2-5 دح م 00 و و 8 مر

 اهيلع ضافأ مم اهكلدف طناخل !ىلا هل .ىوهأ اهاقن اا ذاقهدنمب | ملع ضف ياا كارو

 02 م هوو

 اهعمج نع ء ىنك اهدواجقَز رثىاا عضا اوما 0 ادموهمغفر وهنطل نملفسامهقار ءدا ارأءاملا

 ثددحلاق و اهلدحاوالىرهو1 ا لافو 0 درفت

 صر !لاط ص رالا اقرا ديد 0 .كنوح لوفر عادا جرا 0

 نإ م ا م م مم -

 قد اك و لقى أتقرو قر هلام فو ا معان ني قسقر شعوةسقءقر

 2 وه تت 9س

 فعضى ًةرعيخل جدد فءعْضلاَو قةرلاو "وزو ؟رقردلامىفامل اتلاف قلانءار ةااهرك دو

 ىتحئثلكف ماعؤيقرلادد مقرا 35 اًةقرالو انهواهملظع فقلت #2 رعاشلالوقهنمو

 5 هه 4 م م

 سل هنأ عب ىبتقلا لاق يقر لام هناف ىلا اوصوّتسا ثد دحفو نيدلا قيقرن الف لاو

 < و 2-8 0-0-4 00

 زخع نهد رمص انولوقمفلذملا نوبرضن مهو درا د_ثو نطعل دا وكلا ىلعنأضا اريصصدل
> 

 نيفف.عضى أى قر لبر هنء هللا ىذزركمانأن اهل ىنطرتتل اعتدال ءارر

 | يا وس اهض قرا راو هع وماللمقأ او نع آى ؟ارولقٌرأ مهمل | لهأ |!ثددحطل اهممو

 3 ِ وه 2 2 : 52 ِع 572 هه تمص ضل

 ظ ةمرهنأ لاق هريس ف عض اى اقر ىى->هةنةفهيراداهمةقرتو

 سب وس اك ص مسك هم و هس

 ىقمقر ..[ةلال2ال وى ةرق 0 ه2ةقركذةونع هدعد

2 

 مد 8مم

 رثكو دل ملاَثذ 0 11 ارملادهل تاس محا لالوق فار ءالا نأ

 ورع - 8 ء

 اهلقأ قو اهرثك [ٍبهذاهُد عيا وبس ىأهددع ٌقرداوق هداح هذ هددعقرو 2

 وس 95-

 اك و ماعلا فعض نكرلاو [ةقردن علقالا كل دناكف

 م8 وص نس مص سو هو ءه عد

 اةنعلا مأستالو سلات 0 3 اهم ال ص هرأب راو تا

 ارألو انهواهم ع فوات 9 د ةمجان دولا بغدعة رااح

 يلعن ميه جال ربنبادشنأو
 د ه2

 ل_طكالاازج اهلهلوق قالو شوا بسب وني 7 امذكا نهيق رو زو اسماهل

 ال : هَ

 ةدامىفاك ىربْنبا بوصو نامعد د->قىو هلامزق لا دانا ةالفقر رأو نسأوريك اذا نالفماظع تقرلاسقيو

 تيس اهعحارف انل حسم يل 0 2

 مودع م را »؟ ههجو فرو همجر قرأ أ لت ةقروة جرا ةقرلاو تفعض ىأ ى ملغ فرو سترك هنعقلا ىضر

 ىل ارعالا نيادشنأ انضصسا

 ْ امنويع ىرتلامالقنا دو د رجاهتئيرلاَبْرشْسكَر اذا

 كل 2 ل



 ا

| 

 (ققن) فاقلا قرح د# ءأرلا لصف 1
 01 0 اق وك وس دعي موج عب وعاجل بس 71: م دوج دعب تحط دهتستاو ةكب تشاد . ديجي دسزع هدوج جزم >2

 ل لا ل

 حاصتملالاقوةد_عوأءاورو ”التما وأ تع نأبركص عادلا تياثلا فقا جارنا
 د هس - وه

 قار عت ىموريثكبس إل قيفرعلرمو اشر وق ةرامو اشري »لا ملا 061

 مو < د

 هلقعأ !قفرهلامفو هيدا اذا تقتل قف ةراهتد> راع دالاه هوبلطملا لوس

 اين ٌةهئهطثيدحىفو دل وأ عضومقفاراو ارد بعدل دنع فو ملا

8 

 لاق مفتون ل ءاونب رد نملحر م. ركع :قاغنلاب هرمسفو قافرلا او غلام

 3 س 8 سر

 ىسعةفلارارملا

 مة6ءسو١ هم 88 مق هس 1

 أعد . ريضادلم ع ”رعلا ليسب هه تنل دنا واةفصرداع و

 7 اياك 511 "م تالا 1 ص نب 9 تدب
 هقرأو قاةروؤ.ةروهفةقر قرب قرظاغلاد_ذةقرلا ري اودع خلا (نفن)

- 

 لاف َة 26 0

 هم 8 اص مم” 9ع << نإ 0-2 01

 هقو رتاركس مهم 35 هققرة راو قاب نرم

 هاد ول - 3 هم ل 7 د و 5

 مسا د واه ى 2 1 وقر رتو فء-_فتواعؤاقنأ نوت ىتحةقانلا ار زغتالاخأة قنا رهلوق نعم

 اقيقر ل+ج هققروتىنلا أد قئاتروقاتر عمجاو ىارعالان با ن ع كلذ لك 95-5 واهل

 ىأَمرنال قف مولا زل قرقةمد نمسلا قرقرةملاملاتي و افجر ولا كرتساو

 ضرالل لاق و ٌقيقرلا لا قرلاوةدامرلاماعمنمو لذاتها د دا لذ دال هارت هم

 هه 07

 0 ا حو را ركود قرشا قرأ او فلما بنعلا داح قو ىبمصالا ن ”ورمبللا

 نس <

 لاق هيلا خ مالت دج قرت الا قيقروهنمقرامئشلا قب و ضب الا تنعلا هب

 هاما ع و ل وص ست ا هه-

 06 ريغلا ةيحوبأ آلاف طاع لاش 5 رضفملا يق قلاع

 2 مص #7 و س7 2 1 و هو

 آو ىلعاهيشيقروذ ل هس 35 8 ا ل لغ

 و - و 2

 2 ماع 27 موو

 و لرصو هعشتفدإو ىلع اههقيقرود ل ةسدمل هوك ار وس لو هضر د العم هلوق

© 

 أ انس ام ةقرلاع نءموهامنا اذهنال طخ و هوف.ةدلانة سه كار ءالا نيد 0 هنققَر الا

- 5 
 سا ىو ه-ءو

 يللا ىنماقبقرل-تااذا طاس » دنسك]و امهات نبأ :ردلا اقر ىمصدالا

 3 قارملاو بيذتلا اهادحا الو همر |.« ةوحامودلتسأ كلر بصن عسضوم

 ةشلاع شكل >ىفو اهُعافْرلبالاّقا صو ةرسلا نمل ساق افصل دنع نطسلا نملكمام

 لسغمت اهلسغف هن ادب ةانحلا نمل ستغي نا دارأ اذا سو لعجرمماب لوسرناكت لاك

 هّقأ ىه



 كلل (قفن) فاقلافرح ه« ءارلالصف
 تسكت تصعس

 ام و و و 0-4

 ةد١حاودقو ةرءاناو كعمحت ةرغ لاى كفا 0ك وءادف رمهو ناقش رامهواراماوضوت ُُ

 ءاّدؤ را عجلاو قفار | قيفرلا و رفسلا اقف رونقا لوقتق يف راضيا عجل و قدر :هرديتاؤولا :

 كيران كر هرفي رص انا قيقرلا مسا بهدبالو ةقفرلا مسا بهذاوقّرفت اذاف

 ىنعي ككلوأف لوسرلاو هللا عطب نمو لاك نال نيعجب أم-ملع هللا تاولصنيسنلا نعي لاق اقيفر
 كلوا نسحونيملاضلاوءاد مشلاو نيقب د صلاو نيسدنلا نم مملح هنتا ذأ ن يذلا عم نيعمطلا

 ءارغلا اكو ءاقفر نع بون زيسقلا ىلع بوصتماةيفرو لاهم هعمنموءاسنالا سعي اقيفر
 الحر ك ءوأ ن س-ز وجال نيلع اهنا !ءاعسأ ن :نوكينأالا عيدا نعد اولا بو نأز وجال

 هتومد عريش هنأ ل سوهيلعهتلا لصوبتلان ءىورو هبو.دس بهدموهلاقو حاج زلا هزاجأو

 ريخ هنأ كلذو ىلع الا قيفرلا عمل, لات هنا دنعام ندب واهيف هيلعةعسوتلاوايندلا ىف ءاقملا نب

 ْتءاوأ نسحو 33 زع هلوقدارأهن اكو هللادنعامراةخاف هللا دنع امني واس.ندلا ىف ءاقيلا نيب

 رعش لاو عبجلا عضوم عضو ردصملا نع بو“ نأناجو لعفنماقثمق.فرلاناك امواقينر

 فرظن'تبهذف تلا ىر لن لسرهيلعدتالصهتالوسر توت ةسشلال

 هاوق ناندعو لاق ضيفو ةنملا +! نم ىلعالا قيفرلا لب لوي وهو صخشدقهرصباذاف هوجو
 ذم

 قيفوق. ةرىلاعتو كراش هنإلوق» ىل ىلدا ءلادهقلااأ تءعسىلعالا قيفرلاب نقل !مهللاءاعدلا ىف

 لعاف نك لمعفر وهذدف 1 ارا اوقف ذرلا ا قد :هالاع هللابكأ د قو ةرا تلا

 مساوهونييلع ىلع أن ونكسي نيذلاءادنالا ةعام< قل أ ءانعمنأىلءءادلعل او روصنموتأ لاق

 دارأ اع لعأ لبو زعهللاو عمباودحاولا ىلع عمي طءلخلاو قيدصلاك ةعاملاهانعمو لصف لعءاع

 تااقة_ثتاعنع رخ قد رطنهى هرهرالا ىو رو ىلاءتهثنا تاغص ىف قمف رلاف رع أ الو لاك

 ال الرخا نس تسل اسنان نضع لمااولا

 ل_ةثالفة_ثناعتلاف امقسرداغي الش وتلا ايا أفّشاو سانلا بر

 نمىاءحاوىل ارفغا مسهللا لاف 9و قمهدعإ هاف هل وق ا ا 1تلعؤ ىلا هدم تأ 1

 ةقمفر وقرخالادضوءفرلاو ءامننالا ةعاجق يف رلايدارملا تأ ىلع لدي قسذرلا نم هلوقو قيفرلا

 لاك ىتجوزدارأ قيفر ىا ًاسد_ةيد_-فدانزوأ لاهو لاق ىنايعللا نعهذ_ههتأ سها لحرلا

 دسعتدءدشن ىارعالا نب اتعمسر متل اق اهجو زةأرملاق فرو
 21 1 2 ا 9و َ هو 0000

 قفترملاو صرالا هحو ىلع ىراذللا ضدافلا حا هزم ارسفو 331 حاصتمو اهتم ى قنص نيام

 مسسلللا
 1007 7اقج طوع دعب يعجب جنوط وورود تعب ودع حر وقار جيومجما حج عسب عراه ستر ووجوه جوع مدرع دج هوجو همومي هوو ودوم

 من



 | تنهي هلوق
 : 3 حاملا

 ِم ال لاو ةاك_ثأاو ىنأق

 عوب#طملا شماهب بتكو

 هك موكل ال

 (قشد) 1 فاقلا فرح 5-3 ءارلا لصق ؛| ٠

 | وهولاق ةقفرةقانوقةراهبلمقةقانلا ليلاحأ_سلاذاةوُنُك نبدي زلات جرةفاهليلحا ىلع

 ىهو مداسهنم حير تبلح اذار ارصلا اهعّبوأترداذا لبالان : يا ما ثوللا بورك فرح

 قدشد لي-وهلدقو دضعلا ىلا فيظولا مدي لمح قفز او ةنعدماسي ًةقفر ةقانو ا ذر

 ا 0 ساب رش لاق هغسر ىلاريعبلا قد

 قاف رلا فى كن غصلا تاذك 8 1 5 نمتاكشلاو كاف

 وأ ىثملاةيقتشج تمل غذا تاذنك عيالي ىلإ عزت ةقانن ا قفرعماو

 دل وءانشأ مهياعىلقىفنالمأ 0 ال مقتسعت سلا أك ذ كحر ادإ اوهىلا عازتلا ن هاهلق

 ا
 همصض 7م لهم ودوم دسصو

 تار هيدصع ىلع ناك 07 ريسكللا فسر فحرب لبقأو 3

 نأقافرلا ىمدالااهد ثا اهنطو هدا عزتشأ ف خان كلذوقافزلا اعتناق مراهق د

0 

 وللا كاذر عرسان نع بتل ديد شا دشن عشنا سودا عزت أ ال ىلعئدخ
 27 س 52 5 2.٠

 ةهقدلا ةدصعلاُيلاَ 2 من أنوسدْف اهيدبىد- ->-!نم انآ نا ضي أ قافرلا ثوكيدقو قافرلا

 0006 5 ير هم

 لجوادحا 0 ع .ركف نقشت ىلةمعلاديلاد_طعزم مقا رمسك ع لظل اري رضمفا عع رد

 95 رصد

 ل ةواقفاريىذلا كةمفر وهبحاصلجرلا قفارو هبنج بيسر هقف رم ناك اذا قاف رح

 0 لامتلاك قيدصلالثمءا 0 ةسلاقبحاصلاو

 ىلعال_عنافناقيف را :رلااد_ اذا ليلو اشور ر د يا 4 0
 هاه ا و 0

 ١ 0 اوُةقالاو ةانقرارراما وتر ومولاقفارت رون ال بزامهفامهيربعب

 قفر جاو عمجلا مسا ةقفرلاو قيفر عجشقفرلاَ ًاىدنءوهد._سنا لاق رفلا ف نوقفارمملا

 وا هس 1 و

 ةمرااوذ لاه بالعو ةبلعك ةقفر عمر رلاىرب نبا قافرو ىذرو
 نبل 2

 ت نه لي د

 ا #2 سرع امإيغ

 ةقارلوق:س دقو قافرو قةر لا ةققر لاك نمواضيأ أققر عم وعيت قاولاف

7*. 3 

 ةقفرلاثدللا ه-:ةفاررد_هءاضيأق افرلاو ماركو ركك ق .ةرعجاشي 1قافروةقفر ميغو

 اسي م م 8.

 ةقفرلا م 5 44 بجهافت مدخلا و ؟مودحاو سليف زيمضتم اومادامد_ةفرنوم سي

 50 2ة* هدم

 ادادعفر نييفامكلا أو نور :.الواعمنوأريم واعم ذر ر 0و ة-سقنوضمب موقلا قا

 1 د جم الو 1:27 7 اس فش راح ياا ل زخات مح 7017ج 2317770 ا دل تلا لا د 5 ج7 توجع رخل تي ا ا تا 010 تاج تاو اتت هوو

 وضم



 1 (قفد) فاقلافرح ه« ءارلال ضف

 , 0 .٠ 6-0 . را 0 2 3 و 4 .

 هبيلعمللا ىلصىثلان "*رعدرو ,متقسمطلاب لور مى 0 يك وديفاعي ١و

 ةسمصو 0 14 8عو

 مك !ىهيؤ ليزتتلا فو ةقنا هيقةرتدقو هينيعتساام قرا قفز ؟اوقرملاوقفرلاوإ |_سو

 روع ودوسم لد ماعسا هله انقذ هد 00 ند

 اههصنو قة هنمربملا شعالاو ْن_حلارسك ب هذهتلا هيأرقيلو لطم ل ثمار ىأاةق سه
 ل دول ع ع 5 : 9 .٠ 20١

 سصحالا ن مفر اند اوقرغي تااودارأءاغلا اورسكو ملا او مد نب دل ناكف مهداعوة دما لهأ

 لاكن اسنالا قو ص نمو سهالا نيم ارمسك نلعب ر_علارتك آاولاقناسنالا٠ سقف -1 نيبو

 ىلاعت هلوق ىف شةخالالاكو اذ_هىفواذهىفناتغل ناسنالا قف م ند مبملا خفتاضي أب رعلاو

 ل . 3 0 ُ 8 32 ٍِع ,

 ىقفرملاوزاتخا ىذلا سنو لافو قفرهلاةيوهب تةفترااموهوا.ةذ ص مك ىهأ نم وكس بيو
 ا : 2 2 2 م33 سس وردو» فو 2 و

 نهققزملاو بيدها اهووءاملا باصمرادلا قفا صول ستغملا قفرملاودملا فق فرملاو ىهال+
 5 ا م ع ع . 3 . 8 3 >
 00 اندجو بون ىأثد د>-ثو هوو فمنكلاو لستغملا نمرادلا ىذا م

 لصومقفرك او ةرماو ىرهوجلا 1 ااءقفرم (هدنناو لو 0 !اديرب ةيلةلااسمب

 قفرملاهديسنبا هتءفتناو تةفترااموهو مالا ن قذر اوققر ا كالذكردُذَعلا فعارذلا

 0 ماو رسسكلاةققرملاو د_ْضَعلا لذ سأو عارذلا لعأةبادلاو ناسنالا نمور ا 0 3 ِءِ : 20
2 

 انكم ىئاقفت م نالذتاب وفقد اذا نر تةدقو اكو قشتراو هيلع فرت دقو هدا
- 

 ”هلهان ىشعال ىرب نبا دشن وهدي قة سه ىلع
2 0 ' 

 10 0 للا ىلع تونك 335 ةرهاسنيعلاو اعتب

 ناك رك ذولوةن ا ىنعم ىلع ل عفلا ثأءارغلا لاق انه تاو تالا مث لجو زعلاكو

 قفرملا ثمللا لاو ةقو ىلع افا راع لاا اكتم ىأ 10 سشيكيسلا نيا اناودت

 8 و م - 7 1

 وهاولاف بلطا اديءنبامكيأث يدا فو ىهالان موديلا ن دو اكلا نمئش لك نمروسكم ١ 2 5 _ , 5 « م
 - 2_- يأ 8 0 2 و

 ةنقق ع ل هدسأ هن ك قفرملان :رمول_داو ةداس .واك نيو ةهتخزلا نعل كلا ىأق نت رما ع الا
 5-ه 00

 قذرملا دقو #3 اةفت يه حااتلا كلِ ع 0 7-3 نزب ىدنباثي د>هنمو هيلع اكناو

 نذملا 9 نع قفرملا 1 ققرلاوكاذبامست ,قرف ف _قرلا حالا ٌقَرملاوةيادلاو تاسالا ن 7

 0000 ىعملا اذ اةنعب قتلا روفر ءانتكر ةقانو ةرأوهو قر دقو

 5 < ادعو

 د رع اس فرم كش شي قوذ ربعي وم ذمدةةدقو هينج نع قف هى دفنا اذا ١

 - و تم ضس اخ

 ةيدوتلا عضوي ىتلا هس تفقفرلال-. واما وذو +واهعرض مروة قفروامد تلك اهقاخليلحا

 ) رشعىداح برعلاناسأ ه5 )



 ىفوهاذك ف رقما هلوق
 هاكأسسو ءافلانانهىلدالا
 ةدعرل اال ةعوتقأ و
 نيربا الع راشفللو
 رر نيتداملا فل _هالا

 هع اك
9 

 م لوالا ثاثمْ اعلا هلوق
 سوماقلا ىف

 (قفد) فلا فرح *« ءارلالصف 44

 دمعي سم مدد م : - 0 تي -- 2

 أ لاي هسمند كلرح صيضن ونانّدالا تاكرح صياصتلاو "اظل مع تانب شح ولاعب ترع ٌددارأ

 - 5 و

 | . ْ سلع سدسم لا

 قد راي عدم « ادع عرصل نال زغنأكو
 0 ا 1

 توص.داتغل قسرلاو راو #3 بابل #3 ةبؤرلاة بصتش أد يجو
 ا -ّ

 ىعىرجنبح داس إلا ري 3 رييداسنمب ءىومثددخ ىفو ببنك اذ

 فيلل نسحلا فيفى 7 1 ءاونالغلان مش *الاو قشرملاو 7 رعلاذ تكي اولال

 |ةردقوهتيشرَو قشر دتءاىاناك اذاهن زار :مالغلل لا *يبيذبتلا قا رمضلا قشر دقو

 (قسن) كادوا نسي ند قيئاشرلاو دا مالا فوشرتوةعب رس فخ ة قشرة ةقانوةقاشر

 9 17 هو يورد و و -_ - وم ةذرو وم

 قزتلاووةراوئدلا قصتلاو قصت زوو عما حو رخردعت ذات روج اوان بذا

 قعر فرش نط: توصوه ل يقوةيادلا تدق نم معو ت وداع ( 3ع ) داو دع

 7 و 2و س

 قو لف لهزألاو قبعولاو برغضلا تسح هناوخالالو قاعر 1 نيل تالز اكاعر قعر

 رد قمل لاجشنا نا نطل ن نم حمس ىنلاتوصلا اعواد .عولاو قاعرلاوقمعرلا بيذهتل

 نم قولا عما ةيادلا بدق ع نم عمي توصفاعراثر ءالا 0 اور وم

 لاق ئنا ارعالاننا هلاقأم ب اودلاوقعولاو قيعرلا نيب قرذفاق ايوة ولاقي الر ا

- 

 رسل نم منطم !!توصوهر ىلا ارعالا سا نع قع قامولاوقيعولاوقاعرلاوقبعرلا ىربنا

 ةعمضالاو بقول 2لاقوىزحا ذا مران طبتوصقاعرا هنولاخن 1لافو نمرفا نادرو

 0س تكنو عاام ام ووم ه9

 قفرو طاق فرو قذر فروا ةفر قفري ه-.ءاعو 1 اورمالاب قر فدعلادض قرا 2 د١

 م

 قبفر بؤ هوا فروأ قفار الوأو هتعنت ىأ هتف لاقي هيورتلذكو ىعج قفز لجل

 ةفاطأو بناخانيلو ارلاثبللا كيلعؤفا اروةدعسا ىو قئادو ققركي مالا اذ - هو فيطأ

 ”وو م همم

 قفر ار ,ءالاننا اقرا انمار تاقترغأ اذاو ندب قدر دقو قيفر» بحاصو ل نا

 - 9و س

 هب قبفرو هب فازوهوهب قفرو هب قر لاقي ور-*لاق له هلا ةبةرناك اذ دوور

 اناهنةعرازملاثيددحتفو امتافرا هللا كة ذرأو اةفيمواقف ركيلعق فرو كب هللا و ةرديز ولأ

 قف درا ناك امثهدد-1 او فعلا فالخ بنا نياق رلاو قدر اذىأةفا ران. ناك عأن ٍِء

 مهلاو ةرلا ل اياكم رومي قافرإف ثيد لا ىو فامألا ىهَاَزآلا و و

 «تريىذلا هقاو هستيو ضرر ماو قكرتتنأىأ بدبطلاه لاو فرت ارش : الاثيد او

 ٠ ا محلا
 همقانعإ و



 (قشر فاشلا فرخ ه« ءارلا لصف
 2س سس

 [كرمم ىتافدحاو قاّتسرلاو قانز را فاسللا (قتس )
 قادر رلامتءو مالم هر ةاوو ل

ا ١ نعد هلا عاودت
 ا

 2 3 9 نك هس

- 

 المل ل

 * ارب ا 0

 ل
 قاسيا امقادزروقاد__بر نيكس _ !١نيا لاق

 قادة فاد (قدس)

 س انلا هللوش ىدلل لو قب ثدللا 'ناكو فاتسرل ةةالود ءق#<توءب ى هرأف
 وهو قتلا

 هد ع

 اقدر اه لخلل دمهساا م وةّيردقو لا (ق 2( ل. .توودوتد] زرفدلا

 بيد || 1+ مهد الا
كلذن ههحوو وش لكو مهام

وم الارسكلايق شرا و ور 
 7 ىرلان 4 -ولاود

 أىراذاو لاق كرف :.ئاو قثرلا
اهلك ما مسلان :مههماملاشتلا له

 ند مي وداع مت

هح ىف مهما -عيم اوس وموعجأباو ةراذا ىثرلا ن 5 دولا رلاد مءولأ قشراذ
 ة

 .وحا
 راهجوىأدحاو قشر ىلعوا د اراةراومروا دا اواقشرايمراولاف ةد. -او

 - 2 دحا

 5 لاق ا

 -- عد 2 وه نق- :

 ديب ريغفاصو ابريق 3 قربا نم هيما موي لك
-2 

 2 ص سا

 لب "ايه ىفلسوهسيلعهقتاىلدىنلا هآلاق ع 60 :د-ىفو 5 توداي رالصملاُ الاي

م اعدام نيك رممملل
در 1 ىلا قدر زم مم

ردع در هقترارأ م“ ي
هيمو مامات 5 اذا ! 

 

 هو

 ييمسلا هد الدير وطال
 يي ا 9و د د1 أهم مو

لا ىريف حر ناك هنأ ةلاضةثيدح
 "ا | قرأ ان سقللا ةءوناشرا

 اكههسْعَر ا 90-3

 فااتلا لاق ا ملاوت؟ ارا تقدرو ر اضناادادحا قاشرالاو مهامرت :رطظذ م هةدرو

 وعو و 5 3 2 0 و

 قرخاراوصاا لم ىكوربو #2 ىخاك. :نوب فلق قو رب ردقلو

82 

تل وأ تفشرأو ىرصب وقل تشو هت لأ ار 10 لا هاه ء1تةشرأدسعوأ
 عري 

 - ١

 ءا ذأ ند 5-35 لاول ل ىف ا ىلا ءامطلا نم نمو راو تزال ف

00 

تا ُقاْرالا لمقواهدلر ءاهعم ىلا* امطلاو
 ارقتع تقم أيل تْرارا نأ هتاواوقانعأداد

 نو“ :ءأرصقات ا ةثيصرقَبلللاقب الو
 دافدو ل

 سل 7ةهرم

شرلاورلان همحولاوهو رمسكسلاب
 داو مأ ,رلابخارلاىر نأ بأ ق

 . ةيحدئامرا نعمت

 ةئائمىاقلا ساطرش هلوف
 هدوم هك سو.ماقلا ىفأك

 نزع اذهزملا هعتان,هلوق

 سصت[صت ىدام َْق صام

 صام باهلت انشر 2 رعت ابرعْد

 2البب92007171:17"

 00 طا تاطسا » سسسكس سوم

 نماشلا ءرا نم صصمو ١

 لهيدع انت مر ع0 0 حلا

1 4 3 



 (فدنر) فاما قرح هب ءارلال سو 41

 ايس 22لللللللللللسل 111 0ةكتلل7ا
 ١ 3 3 *و 110 ١

 قرتلا لاشك ةغللاف عا: ذااردو رطملاوهدعا لاف نودعوام وومكقزر ««انملا ف وىلاعت |

 1 حاولا ةرملا جفلا.ةقزاواوقرادقومهعام أد: ا قازوأو لذفنلا ق سدي عي بيلا ءق

 كفر نداء بةولاعتةوقوبموئازراوذخ نحل قواد :لا عامطأ ى نكات رلا عملاو

 اهلهأ ىنءي د رقلا لئساو ةوكو هوأب راو 1 2 ةولوق لم 5 .قزرركش ىأتو ذك مك 7

 رص ع ع

 رو 2 ررو ىأنيتقز 1 ةزرو ميخالقد او ةقز ردنا قز رنا دافازتراا ةّرراقهدنحرمالا ر
 88د م ع

 ئحارلا لاف دا ادعو سدمال ايو ىربْنب نيت ىع

 هه

 ترسلي حلاملاو فيصل 4 قءفر او راسجإل تذدعأ

 10 ه-وه 1 2

 قوزرم أ لفن مءا ارس ول # قوما قدردلا لابعألو
 ا

 0 5 يل قيفرلا ب 0
 0 و ا عا د 3

 بالكلا ن ن*حراوألا قاد راو 03 اقوزرم أهم نمارس 2 كار ءالانءاهاورو

 ئيذعالالاو 0 رقر ”اطلا قز رو ريطلاو

 انامل سابكارع - #23 اهصختبر اولا عن اء كو

 لاق هسفن ناكل قزارلا ليقو "قنارقيقربوث ل لءقو ضب نأك باينقزراوُةزارلاو

 نها نفر را لعب دس

 5 وهم ع7 , ه7 اك هس

 الواقملانوذص . معنا 03 فسركو زار نم للغاهأا
 دلو

 عر ن فول ىربنادشناولايفألا نوم د عأ

 اراعش قزار نم نيسكي حب * اعنلاواهبءايظلا نئاك 0
 - لق م

 ةءاورفو ون قزارا جس !لاواهحو 111 /كب عطل لسا نلادارأ لاول كيس فو

 فتاطأ ا بع ع نمبر ضقزارلاوئذ لك كيما قنا مص نآك باث ىهنسقزار

 ىكه»2و 5
 فايعألا (قنم) م قي ز دو جيالماوهقزارلا بع بيذس#ل ديدلبالي وضع

 هجين ا بي رعتاقادرلا ىفةغلفادزرلا «(قدنر ( 1 *بايقكلاو ا :

 3د مور َ

 1ْ قدر رفهلا وهو نسرلا سانل كلو ةبىذلللوقي تدلل ناكو ناي تاو ركسسا

 3 تراقلاننلفأو نوت وعو نمانلا عرج ولاو لكلا نمرطسلا قدر رلاىرهوملا ل.>دودو

 ةءيورلاف ل

 م85 5 وم م 0 00 سد ا واما 7

 اهدزرلا نمي ىيرئاعاوض * اهدنا ايدل تربع نيحلاو
 اك 7

 يس



 هه _مذنر) _نافانع درر
 سسسسات>١تتتتصتتببجبا

 ا :
4 

 بطاح سانلا نماموباهءاجاذا 0 هدعس نامي ىف قدر

 5 «س

 ةفص قفاز راو قزرإل بلا بكرا اىرببا ( كرد ( 55 ا

 اهلصو اواهقاز رقد النا ى ظعأوقازرألا قلخىذلا ومدن اقل كالا

 ةنطابوتا وقالكثاد.اللةر هاظناع 00 راب 0-0 , درا اوةغلاملاة ةمئبأ ع نما فو ميلا

 5 ؛ةزرهقلا ىلعالا ضرالا ىفةبادن 0 ىلاعتهنلا لاق مولع لاو فرامل نيوقنلاو نوال

 أموقزر نم ممهخمدي رأأم ىلاع:هلنا لاك مويلا "هل -كأو ىل هومر .ةيوتكممآيتاذدأو

 فازرلاو ههنبا نا لافت لاو نود_علالا مهتةلخام مهق رانألت لو دينو هعطإ ند 1

 مسالا قْ 4 رلاو قيما اردصا اوه ءارلا م خشبفز :راقاررواغث والا قرر لاتيني ةوقااوذ اوذ

 ردصأا ظفل ىلع و سنان ازرق هقّررو رد#صملا عضوم عضوين زوجي و

 تاووسلا٠ نماهز رم كاالام هللا نودن هنود -.ءنو ىلاعت هلوقو قازرأع مجاز منأهقزرام

 ىلءايثفمسا اوهلب لسقو اهز رببؤص:ءاذه ىلع ايش هلوةفردصما:ههامز رل.قأمش ض رالاو

 ثعببىلاعتهللانا سو هلع هللا لص ىبناا نعدوعسمنباثددج فو اقزرهلوقنملداذ_ه

 هل مفدي رأ قسودإ عودزحأو 2 ربتك اهلل اوف همأمحرهيلع تاقشان نم لك ىلا كلا

 از راهلاندتعأ اوىلاعت هلوق وهذ ريغ 5بنع وهليقأف راهد:ءدحورلاعت هلوقو كلذىلع

 قلبا ثالسو هءانقبهتمارتىرأو نسحلاوتأ لاق ةئللاقزردنا ىور حاجزلا لاق ابرك ْ

 ىلعاتث رباستتا :دابعلاهزرديسشأ علا هلتاقسا لدا وقامت ةوقو انااا

 الوعنمن كلا اروع هقززمانقالا ههنا ام انالاكزر مهانقْزر ىعم ىلع امهدحأنئهحو

 || دودحىأ قو ريم لجرو قزَرلا هذمبلط هقزرتساو هقْيراو قز رالءامشالا هذه انتين اف ىعملا هل

 ظ 1 1 ديسالوقو
 ,و< س 8و م هس

 اهماش نقاهد ةينيفع' ورلاقدو -* اهياصوو ا م امكقْرر َر

 وهوءاطعل اقرّراو فاز زال عمباو هبعف مقر راو نوكي هنعق زر انال ارم رلا لعج

 زيزعلا ديعنبر ع ىفاوقلا فيو علوق هدهاش ىربنبا لاق هّللأ هقزركلوقردصم

 م ءءء ه>- 65 و

 هقر مرن! - !الايعُف 2 دلو * هقر وق وردت قو راشاابَت دم“

 ىهيسندقو ىمسلاوه قوُراشلاو رتوه مسالاو قوقل مسايت يع“ «هريدقتفاضمفد> هو

 لاهو امتومدعب ضرالا هءامحًافقزر نم“ امسلا نمهللا لور ًااموىلاععت ةلوقللدو اه :رررطملا



 : (قدر) فال اقرح #* ءارلا لصف 44

 ١ طحت تم فو صس سرع عدس تعاود ة محم يعجل دج جر صد نام مم زون ات

 ه-و 2 و 1 ل هدو همّ سر 0 1

 قد رو ىلع قم رلا ماه هتءقالاة.ءارغلا قبرا ىلع ى رلا مايءاح ىل-ملا فو 4 هادلا
 دم سنس

 سو وسو هم سو 5 ع 0 ََط 2 و 2

 هم 2 : ع هل 7 9 15 اع

 95هس 0 0-2 هل همس هس )7 هس قم)وس مسع م

 قوبرملاقترلاو قت در يضلل متنا أت :رافاقتردقترب و هققربهقترهح الضو

 ني رمسغملا ضعي لاق اهانة راتناك ضرالاو تا وهسلانأا درك نيدلا اريل وأ لهزمتلا فو

 ءاملايىلاعتهتناامهق ف فعطصا هي ى سدا مع "رض رالا تناكو ْج تبامئمل از الاقي تاو ا تناك

 لة واةتراشناكل اهو لاق تدنلانضرالاورطاانءأ هسلا تقف ارفلا لاق دا. .هللافررتابنلاو

 ا 0015 ا ىو ذاتك قعالر دس وترلانالاقتر لقبا جلا لاهو لمعلا مذخأ هالي
 تاوعسلا نأالةةرابتلا لبق ناكل هل للا ن ,ءلئسهنأ س انعزبا نءةمركع ىور 1

 راها لمقل-. 00 سايعنبا نعاضي , ؟ىوزو دلل قش رلاولاك اقتراتناك ضرالاو

 | رسفديو باصسلا ن ممل قالا ألأتالا ناكل ه هلاف امان ةفاقتراتنا كصأرقو

 بيوذىإ الوذةفينحوأ |

 م و 3

 5 - وج أ دولا حابس كرغأ 3 فشكشمقتارمانس# ى 7 ةدامىفهدشتأ ملا ق'ارهلوق

 قلرلا م اق ىشواقتردأ لإ تير ةرابسمللإ رهأابو -رلاو» املا يأ ج : ولذىوربو هرظنافبصخلا, جا

 ةأرملا "اق رلا مهلا وبأ اهعاج عاطتسالو ايهم توما ءناةفجرالا رففاجخ نع لا

 وو هى

 نوكيدقوقزتلمقتدأحر وو هئئامضتاة دس كلا رورو < ذاا داك هال قلاعجرد دلاةوضنملا

 لاق امهيشاو < ناقتريتا ون قاترلاو بالا فقرلا ظ

 ف املا لع أ | نط 5 قاترفءاضيم: هنراج

 هدليسنب !لامث فور عمرها ءاعسأن مقيحرلا 6 عباصالانيبامُلكَخ ناو ُرلاو ملا لا قئرلاوقترلاو هو
 83-2 حرز ىلا هث لوقف حاحررلا لاق ورا ونسي قبح "لا لءقواهلّمفأ اراهقتعأ موفر لمكو لايكل

 قاصلاٌقاحر 1 قيحراورملان ملجم 2 رالبقت هنف شغال ىذلا با ثلا لالا ا

 لقا سن ؤماعأثيدطلا فو ٠ ساروا! ءامسأ نمدسعو:أ لاه" فلدفالو

 موتفلاوةنطار 0 هانعسأ نمقيحنرلا موت را قحرلا وجابت هاقس َمظ

2 

 ناك قو ا قءوشر جدرلاق مفاد (د) هما :باللّدشي )ىذلا نوما

 تدبلا ادهىو ردقو عربشلاق ةغلقرفشلا

--222 20000 
 اهل 0



 ؛ءمس  (قز) ١ 2 فاقلافرح « ءارالس

 مالسالا دمع مالسالا عب ريدارأ مدان ى<لاقر علاق نافل زغادأو ةباعج اهيديدع

 . نم 9 س

 ةدعهش ل .-رسكلابقد زلاحامعلا فو ةعدنأا عاماوةئسلا 200 بولا

 8 هث ياه 2 هللا حما 2
 لدال اوىلث ملا ىلع ل 3 لكو هدب ركئادتقإز نع حرفو ةقبراز ءلا ن:ةنتيضاولا,ملادد كلارك 2

 قبرا ف اع اهقوو هدام ةازعل وشنب تايرشر نيو كارلا رلاومدقتام

 لوةتدر ءلاو قاععأ ئلابحىفئبلتلا تيرالاغي ويسافر قمار يعاب ل١

 و هك 62 7 7 هام 9سمدسع#

 هر يعول ح .دوةقمرةاشووب رلا ف ةقوبر اهمها هع راقد ديلا

 كلذ ناكن اف م مما ةسقاطل ند 2| ىس رتلانا لية دقو ةقب لمهام

 تسلح فرط اط فاطم و م طتوه ىذلا نيل 8 تابسلاودىذلا تييثتلاكم اق رتل

 الدي رتمءاننأو يأ قارو هفرطبذخأ ةنيدلا ل. برطضاوامهنع هللا ى هدر اها طنا

 هيلعموعجا عج رذم :اود>أ |مهمدشي لفهمشودهبنا و> نهدي ل ًتدرلا موي مالا برطضا

 ا 00 كارا . 000 قي لن رة نموهو

- 

 وو »89 ةمم

 نمناكو هنتر يكشنشأ 0700 لا 000

 ةاشلا هيوم قب رلا ىرعزالا مي عا ؟الاقو هدوامتنى بلا لهأق همك

 لاق مع ىببارع ان مشلذ تعنلاو 3ث يفتش || سار ل عجم مهمل ا ' طخوطو

 هع ران اسد قانعأتاعدوا ارععإ اة تملا قلت لابد علو و هس ارعأ ]تعمر مش

 5 1 هِ 00 ا 0 2 8
 هلم عانت !لحرلا ىنرلاشب ولاطتلاب عصي كاذكو لاق مهللأ:تاقبم عب رألوتت ىغثوأبمو

 دلتاهناف قايرآلا هى توبرفنالا تبر بلوق تندوؤلوو لاهاي 0007

 همم 5 سس حا

 تو“. :لابو ْنروراقاولات كاذاف ىزءملا كا دكح سااوةدالولا س ًارىلع عرضت" منال برة نع

 الح رح دع لا ذاب رعماو ود اريهز لمح و -0--3

 : ل ماس ا ا

 هد ؛ رلااهقانعأن عوةامعلا ىدبأ #3 نع ككش صاف نضر ع

 نهعنم*ا او 208 ةكذلا ضر علم هضَر رمدوسإلا فوصل نمارس

 هو

 نم هدياىدحا ل بلا حراك اهنمديديىدحا جرو ىصلا قع فقل« ئاهفار امر

 رمال اذه تالف قيرونيعلان «ممئاببصقانعأى قي رلابار ءالاقالاسغاو فسلا لئاجت
 0 9 هد ")وم

 | امس نعول لام 186 ىنامعلل | نع ٌبشنةلابلا ىف بنرأو عقوف هيف هعقوأق سرافاقب ردقب



 را ىمدالا لاق رم هل وق

 هتك في هريسغ ومما

 ميد

 ىلءاولدالاناذكهق اذاهلوق

 هللا هقاذأو هلوقدعب هزك ىع

 هعوصم همك هىهأ لابو

 ةأكلا ساسالا ىفراحضلا هلوق

 هي يعد ا

 ةءاهنا ا ىفىدل وحامعلا ىف

 هبتكد_يعلامءافولامكل

 2 كك ل

 52 ) قاد فاّقلا فرخ يب ءارلاولاذ||لصف 4

 707 3 عوُبسْمطددهْك ىف 0 هائموةدشونلاهيفىأ قار ءا١ ك0 نساعاهاىأ

 هو س اس )يوم

 قار ءالا نيا امتددشامب اهتتلاهرتو تيذحاذاسوقلات ةذو * نادم نر 5

 كد_ه.نالفقاذأ لاقي ةزجوألاقو مفلاررغ و مفلا نوكيا ق ةوذلا لاه باذعلاا اوقف هلوق

 ىلاعتهلوقو كدعيءادءراضى اودع لد هد سرفلا قاذأوامرت كَدعيَق اذ وَ رسراص أور 1

 ل.فطلاق هرج لوقا هقاذأو ترب ى اهم الاوتقاذف

 5-2 دندن 2 )و و

 بوحضااوانداك أ ف ايلا نم 03 8 ءةادغانقذاك اوقودف

 سدو ديدمصوس )9 )ا

 كلذدك تلم ع ىهتقاذواهعاجب ب رطب ىتحةقاذا| مفرط واذا ةأرملا ل هليسعل>رلا ل

 ْ تقذامىًماعط هتفذامموووقالطاا ,نكحاكنلاريثك ناك اذا قالط مق اود لو اهطل اما

 قو مركلازيزعلا تنك ناقد لد رغتلا فو لدموهو كلذو كودو 8 ماوباذعلا ٌقاذ دوهمف ْ

 سمس 8و 95 وو

 'ةقلاخ عطب :ىأقةعقذهللاك الودشم هنع هللا ىذرهز بىأرامل نام .ةسانأنادح تي دوس

 - ان

 لمعت :ناراحنا نما لهو انو ةءهمالسا لءجهموققاعاهياعتنكىذلا كن دلك رتوانل

 اركز وو > ركلازيزعلاتنأ نور يالا وداعا 1 اره
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 لةمنبا لاق 5 ع *- اور نول مهم أ لابو

 < مو 3 07 © تو 0 هم بو زوم

 امري فادنع ىعص لاهشلاز ءه ع ةوعنمالاصوأ ىدمالذر زب

 دس سس م7

 انيلهتسماوداز لاما #23 ةقواذت ق ندر زازيه اضلسوت
0 0 

 ماعلا( الأم هو واش ىأاق ١ 1 وهل اوادتف ورفملاو

 1 لاوقس راد قب رةدحاولا ملم رلا ثبللا( قب 7 تل هملاءازلا لدفإ)

 | عجلاو عّضتالءراغصلا غلاب دش ةما اوم كا كوكل اقرا اوناعللا نعةرمخلالا

 وَما نمَّقانعالا مزكيامهبش َقانرلاولك [نملامْدهَعلامكل ثيدحلاىفو قيدو قابدو كايزأ

 1 دخلا سرس 4 : رلا تاك ار ل للك الاراعتساو قانرلا

11 4 
 ير و ل الاوان اي متدلقامهب#ش اهقانع ًافاهقابرأ اوردتورع

لال حرش أوما مالا قالا
 شن كنس نءىكوريو مابا ةبانوتاعو م

© - - 

 قرب لحفةورع مالا ةقيرلا قت .مالسالا ةقبر علت د ةذ ركام ةزاخ

 ىأمالسالاار ءنا4 تق :هيلسنل ادب ان قسرا الالمز تالا يكب ءاهدروأ |همهملا قم :

 و 0 ا 0 تطل لج ا ا اب تطل كا هم اساس مس يسم ا حس هس بسم م دصسس سد دعس أ

 هدو ردح



 [4١ (قوذ) فاقلافرح « لاذلا لصف
 ان يي 77: ترك اطالب تل دب 0772 1 2 ترو د: نا تو رج 1 ووجوب روما رعب قون وج زو عساك تكتل ©

 تيمكلا لاق اهترخ ىلا

 هم موو

 اراجولاراجولا ىذ نمعمم 03 8 2---

 3 ١ |ثردح ىفو قرف ىف ءاذأ ىا مولا ىقاذأ دقو ماك الا ماوه جي رتفسةنأ تيشلا ىلإ

 هيبم علسنا 'قالذالا ىنءيوىند بأ ٌتماكفءالم || ىئئلذأ ناجاشم فلات هنأمالسلا هملع

 2 ءءء - 107

 عاقب اهمية يبدل ثيدح فو ىتقاذأ الروت نلف دعلات اورو و ىدح>دهملا

 ةاسسط دي لاقل درك هوالاذلا + ذل ىش َة هس 5 . :,كسص ذةعاسلا انا *؟فوةناض أ ىا

 قاتلا و اوكف اك دما اونو اود قون خلا قا ةردصم قولا ( قوذا) ةلدما,تد نم

 م ثم ا لا ع رع ل ا :
 ا وهقاودلاو ىلا مط قادملاو بمط هئاد.هو هقاودل وة: امهطنان وكب وني رد_همنانوكب

 وا 2 29و

 رددملا ىلع عقيوقوذلا ن :لوعفم ىءعلاعفاق ودم. نكد ل ثد داى فو ورم او لوك أملا

 9*نن* ع ع 4 9 0 35 6. 2م ا

 لأم تلو تح وهن ريخى !هددعام تقدوان الق تق دلو" وأم-ثىاافاوذتةذامو م.الاو 1

 ىسعل تاز اوذااو نبا اوذأ يدعال هلل ان ا.ثدد_1لا ىفءاحو كادنقمل و نمناسنالاب

 تثحو ا ضال بضل« ولاا

 - همهم -2

 00 ا لا

 9-6 و 0 هس اه - 8و

 قادة سهل 1 ءاعطل اهنعت نو 5 نيقدهعك تايناغاا دهعو
 - يم 24 - -

 ضد

 قام مئاوتحلا ديالو 5 ا القريسك ظ

 ترللا قمر ع عاملا لال الفدتاوخا !عمدلا دس فمر ع رح ًاتاذا نقلا ثدي ر
 2 51 -- ع ها

 هركبانمفتوكي قوذلاو مول ءمبرك ىأ قاد مسرد اا مو

 باع : نم ترب ام“ ساه الما ىأ ف فول 3ع ولا سايل هلا اهقاذأ ف ىلاعتهقلا لاق 1 و

 را ا الدنا ماو رخاذااوناك ثردلاىفو فولناو عوملا

 مسوستالموقي ةوأ عت بدأو ل 6 نم“ كر ةر- هالو ا ريك نم هد_دعنولا : دل

 اهيل رض ام 0 سس ولا هدهد لاَ يامال رشلاو ماعطلا مام مها ورأو

 ش حامشلا لاق اهت32 نم

 زيبا ليلا قرع رك 0 |ناحنعللا نمهنطعاق قاذف
 + زا

 امسمشسساللل

 بس ومسسسسوبوووب اسوة سسوس

 ا و مم برعلا نال - 0 0

 ْ اقالذا حا رس ١!تقاَأ و ةةيلدوهقلَذ ال 5 دو برطشو هلى أهَاَذُأ تسفيسلا

 اننيفا

 لدالاءاذك خلنا اهلو ىنك وق

 ساسالا فىدلاو
 ََح احمهدلا قرغي نا هلوافل

 هوم لك



 (قلذ)  فاقاافرح « لاذاالسف 4-2 6و
 م

 ديزنبىدعلاه هنرعشاذااةيلذتسرفلا تلو
 ا در

 اعداو بكر وانوثك ميو ادا 5 0

 جيلا قسنإأ عنصر ري هس ثد كح قو ةعربهذو ماظعلا سوروىلا هد عفترا ىت هي ”رهذ ىأ

 بيدسهتلا ناسللا فرطفو 52007 رخلاو ريسلا ةعذ رسااةقانلا ىهتقالئلارست و

 د لك يآَدوناسسللا فرط نماهجراخنالاقْلُذس.ه-نونلاؤ ماللاو*ا لا قاذلا فورسملا

 مملاو ءابلاو ءاغلاو نونلاو ماللاو ءارلا ةَمسَةقالَذلا فو رسؤءديسإبا قرط هُقلوَذو

 ىهوةةشلاوناسألا فرط فو رح ىهىل_.ة و هفرطو هزد-_طود وذاسالاو د , اهيلعدقعنال

 ىوذب وفشل الثو نونااو ماللاو ءارلا ىو ةيقاوذاهنمةثالثو لأ دحاولا نذل ورخلا

 ”هل- أف رطب ىهامعا قطذملا ىف ةقالذلا نالاقلذ فو راغاهدهت مو ساغاو ميملاو ءايلاو ءانلا

 ريس ةتسلا فورطاهذهىفو جنبا لاق .ةتسلا فو رحلاهذهاثرْدمامهونتفشلاو ناسالا

 نم هيفدالفدئاو ز ىذريغايساجتو اامعابراعع ا تب أر ىه دن كلذوة-غللا ف هي عفت فب 0

 ءايلاهيف بّصعقوءاغلاوءارلا همضرغعجو كلذو ةثالثناك اميرو نفرجوأةّيسلا هذهن مفرح

 لحرمهوءارلاوءاغلا همن قدررقو ماللاو ءارلاو ءافلا هيف لْرمسوءابلاوماللا هيف ُهْلَسو

 ة.عابرةلكتددو تخت ايلا اذهةماعاذكعو ءابلاو ءارلا هيفي ءطرقو ماللاو ءارلاو ميما هيف

 كالذاوهنم سلو ب رعلا مالك ىف لمخدهنأب ضقاف ةّمسلا ف م0 مةارعمة هاج وأ

 3 ارعمةمساجوأ ةيعابرةلك اهنم ىي نأاهنع تهدى أ ةتموملا ةمسلا ءذهريغ فورحلا تمح»

 ةعرسقالذالا مقدس مهلا ةادوتركللا فر ولا ى :مت نيكسيتلا:قلذلاو ةقالذلا فو رح نم

 يبا وون قلد ان را و رمدكلايقلٌةدقو قالا كب رختلايقلذلا اوىبرلا

 هنأتد دحلا ىو هنم حر ضف هقاذأ هر ىفءاملا بصاذابضااوبيذيتلا 1 ذم ىتحءاملا هرج

 هما وفشل أ هتادأوم ريغو موصلا قلد و هناسلب رخ تهد هى ؟)ٌسطعلا . نمدحأ موقد

 دهسا هنمسقلب يأرفو رح ةراخ | هحفاذ إف هجسرب أ آ لو هيلعهتلا ىلسهنأر ءامشيدحىفو

 ىلا رعالان الاف مم ثيل اهناذ تح رهسلاىفمودتتناك ايات نيد و قاقىتح

 1 موصلا هيكل ا واهقلف ًاواهباذأو اهد_ه+ىأ مودل اهقاذأل .قوامماذأ اىذاهقلذأ

 املا هب و باسضلا قيلذتولاه اهجرحأ موصل اهقلذأ ليث نبا لاقو هفعضأىأ هقاذو

 ىلا



 44 (قاذ) فاققلا فرح « لاذلا لصف

 2 < ع 5 و 5 ئةم هو مي 7

 قودمو ا|لسهم # قو عمر هم براد

 0 انا #3 قولا ان

 بيضقلاوهليقو معانلار هلا هه شي ىرضهزالا لاك ًهئيلوةنهتو بلل قئألاةفدرسف

 ىحو نبل 0007 مهقدأ و اذهىلعتينلارعسغت همي دقو بطرلا

 1 (قرفذ) ريغصر "الط قولعلا وكلا ءاسسأ أن مقولعذلا لاق هبولاخ نبا نع
 هد 5< وود

 امّدلاقي وددح يدلك قل 105 ئذلاةدحو ركَذدلاو رع وا 2 3ك 93 قورشتلا

 . تاتو ومالي

6 00 

 2 وود د ا

 هادو لكىلد 0 0 ادا 5 ا هفرطدح ناْنَسااَقَلّدو

 2ك 5 3 ا ا 0 مه
 هيورلوقو هقاذو قل دْأو اعاده ةْلْد دقو عاود كلَذَك 5007

 عود سبح _- كه هم هص 5 ه5 م5 س -5

 ا نس نم مرداك 5-5 »* 0 00
 م و

5 © 

 ا ورع
 دد# لكوهفر ا الا واذكر ءْملاقولدمو ا ذقن

 هذ ءوم 2-2 وو و 0-0 سه دود يد و

 1 ردى قاذقاد رسكلاءثاسالاق واذ ادوىاد وقاذوقاذو قياذوون فالكاو ا .طلا

 قو ةقاللا نبق لو اقلك مضلابت انا داس لاش وا َاَدوهف نان !١كلذكو

 هت الدر اكتمال ىلءهعمامأ !تدارأ أدق قَد .نانسدح ىلع عر 0 م ثا 3ع

5 

 اند .1 نار ءالا نا عطقيد> هناَسئا اان سر ارارق

 دو+ ىه<

 :وقيلطو قلد قاطو اذ

 قاطو كاكا محلا تعاجةمايقلا موي ناك اذا

 سو وسمو و 1:

 تروا قوشاسلل ينل قيأاوب 6-5 3و 11 قلدو قلطقلد

 حقاو ناس نمل كمهللا لوقت

 درضن زوله ل وادلب جيف 1 ءاحاك قلد ةَلْطن ال قاسكلا ىعطق نم 9

 هيب ه2 0199

 يللا نمَقاَدملاديزولأ كح 2 وسيف قطو و 0 و

 0 ه0 :ةسم ه5 2 ف

 ملح نءاردل حوبشمنالاىدل #3 يفوق دا لقادأ

 ادهمدقتى وادا نس َنَمدْلوَد

 ا دقسلا

 ًاطخوطهو 7 دالإ اعمس يل وهم

 ”هلهملانيسلاب هنرسحو هلوق

 يدعم

 اذبساسالا فنملا ىداهلوق
 نما



 ادهانلمد_ةنقرذاا هلوق

 ريسحو رج قدام ؤتدلا
 اداب سماللاءز#لا ند
 ة-وتةم”لمهملاديقردلا

 انهامراوصلاو ًاطخودو

 هسيعع# هيك

 لصالا ىفاذك س د كو هلوق

 قو طقن الد ه«لعلوعملا

 هل-ءلو بدي دزحسنلا ضعي
 قد تندوأ قد تن لكف

 عحارتلف لاح لك ىلعو

 ٍدرَدْلو ناسالا لودأ

 : ظ
 رم ةقئاوقلسن ا اهتح 3 دينا. .الاق قد نا 4 9 م ١لاذلال 01 يد 500 تم 2-- 2-- ل نأ وين ة- 1 -4

 قوقدتملا» ارلا عفولاذلا مضقرذلاريثك عاف ثيد- كاف و قر ردا تس ةضدالاَت قرد

 (قاعد) نفاقلافرح « لاذاالضذ 1

 مو -)

 7 هم 7 هم مهو

 قرذ :ًواكر 3 قردي و قردير' ناكل قس سر ' اطلا ا ف0) م «صرءاد

 ىفنايعلل أد اىلعثل اوعبسلا فراعتسيدقو قروب قدح

- 
 سن67 5< 6 مم سس ا

 ايضاح رعت فلاحوث لع 01 تااودق باع كنالأ

 مادو م هس ع 8 م« صرع مسووس

 اننا :ناذحن مقرذاف *. ىسن -وارف اك

 *أستيلا ع ا ور رم 30 انام ا يملاو دب زل أن نءقارذلائشلا كلذ ماو

 ةلوقبتاقر : زللةئمطحلا
0 

 سوو و تةع <

 ىراكلا معاطلاّتن ؟كنافدعفاو 0 اهتيغ.للحرتال مراكسملا عد

 م 56 وو« ”ن

 نا ارعالارداون و قودلا نيدسشأق داو ههلس قران .لا قرذ قرذلاو هيلع قرذل هاجم
 ت09 ة*ىمس و و 6 م

 1 قلل اةر ضال | هياشتن فتاك تانّقردلاو كتكا اد تقرذأو لكل ااغذ ارو

- - 

 3 و < و يود ءو ”هلس عءورم

 قوقدنحوف 00 هوقد:حاها لاق و ةفرداهتدحاو هررغق وقلنا 01 ورع ولأ لاق 2و

 ىفشدش . وعوّتفلا تين كءامسلا قلوطتّتَلا نمد ٌةاهيفةسطةضقتاهل ة#فينسو ألاف

 لعام أر ىفدلقاقدلا ىلا ثاركلا لا تان قردان و هملا عسقانم قصاعيقلا

 لام هلودل ضر ل فىداذاف مهلهأ هنو وءاعرلا سبت ايطر لكو يول ربغأ تح اهيفراغص

 ءاملاةريشك هوذا تسب ام ره ولاه ضاس نعت 000 رشقاذافءاد دو رشقاهلراغص

 ْ ةيورلافساذلا اهلك أب

 هيو هم م 28 074 و

 قولا تاذنمماسلقلا أو # قل ناو حاهاماذا تح

 مسه دو ه5  ميور#

 هاكح قفنرداك مدقت ىقنردأ (قنن) قيذمى أ قرذمنباديذوأ كحد فورعمل. دوشو

 . نم كل ذانعمسنيعلا ت> اصلاق َقاَعز 0ك قاعدعأمَ] 3 اف احلا ةلزب قاعذلا «(قءذإ ريسصأ

 وعدع ست يي سةمص <

 هع راقب اما هيوم دداب قعر حاصاقعٌدهبنعدو ةغئاماةغل ىردأالذ فرع

 أَ كلا هيشي تن ةقوأعُرلاو قولا (قلعن ) دي ردنا ليطا أ نماذهو ىرهزالا لاق

 سدد لكو سلا هلم هكلادد رح ؟قولعذورصشلا فاوحأ فتن وهولك الاى نط ىوتلو

 هس 027

 هحو ىلع ل مط مست تن وه ىنا رعالانبالاقو ةيدابلا وكس ,تاينوهليقو قوأذع قد

 تتناول ق7 77/153313 تقفز قف قل < غوت ط شق ان مس م راحت م ع عل

 نضرالا



 841 (فود) قاتلا فرح « لادلا لصف

 يسن م ستدعم م 5ك 00

 ٌقماهدلا (قمهد]) هقدهد قد هدوهقز هر عضال ةرزوطازالا تادزخزلل (ةدعد)

 كب هردنبادشنأ | ةقيقدة نأ قماهدض زر ون نر

 قداولاربجسهلا تحتل ما قمادلاهب فام 3
 م

 مو دسو َه مص جه دع

 ىلؤءهدتت أت ئشول تعدت ىشرباطملا برع تب دحر فو هنو نكن اىمهدو

 0 امدإ امكن اح ىف مك ادم 8 عهد هان اًمذاموق ناعىلاعت هلل ١ ِ نكلو ٌكعُفل

 وه ءو صد دو 4

 هنقرو بيانو ماعطلا نبل ا هتقدهد ل ثم م لل! تةمهدو دوو ماعطلا ىلنيلي نأت دش ادع

 صر لا ع ىندشنأو ثمللا لاق 2 34 كلذكو

 - 5 م ىو -

 ىعملاو ءاوسة:ةهدلاو ةةمهدلاد_سعولأ ةسنمل ةيرت عي 3 قماهدهزت فاو رنوج 2#

- 
 رخو يس 9و ات رؤ ومصور و

 صال و : ىسعقفلا نا عمو قةدملا ىوهدملا 9و ةنقفدإ نم ماسعطلا نيل نالءاوسا هيف

 5 ارعأف دشن أو لاك ماعطا |نمدجلا !

 السل عاف 000 « اق قوس أذ

 اولاقفاوطاًغاموق نأ ذامدعب تاحون أب يذهلا لوالاتضا نهود

 5 ارعالا نيا هدشت :أا. محا 5000 الغ ودمي :ىذلا وقيمه حذو 'وذلل

 0 9 ع - «-ي ع . <
 "الج ىلع نوظعي فار اباد اولاد ء«ىذرلاقوسا١!نآاونطف انقوسالعتدرأ اذا ب

2 

 ىوضد آااناعم نبا لمسعلا دوج أو هولاق ءاركلااوذعضأ ا يقوسال ع اوطر ثااداؤ ةارملا

 5 ع : و

 م يع < >0 موا سو صم م 35 3

 . قرف نممزهاهاطماذا و« قمهدملارتولازرناك
 1 ع م 5 2 0 4 ىلا مو م

 دشن1و هرح !ىلا هلو !نمابو:سمهيءاحادارتولا لتاغلا قدهدو

 ههم هز واع اك ةهوانمصر_ ب مم 3

 نيعلا ىضرب هننمنيمأ اوهف 1ث فكانت افلا هّقمهد

 ثادسأ اقمهَدَم نا ىسعقلا ردم ناك فار ع 16 تعرس آى ائشل فيش دوعم دهتلا

 «(قود ( ا يبقرمالكلا ديوب ماستاطبام ويتوج ندور جوال

 قس و 2

 قوعقادوقامدقو قاد قام قج ًاوهلاقب اقم البولو الاول اولا مشب قول

 ةدمرو 6<, و موم م مس © سو 9

 ,لعف ىف لجرلا قادديعسوأ ق2 فقودمل>رواقوو وانو ومواودوةفاودوةفاوم دودبو

 مو توم سوم رع 8ِ-

 لن انهى كورو قودلامو 00000 ل

 طمسض اذك ملان وح هلوق

 ش ىذلاو حامعلا زن ضعي ىف

 اداهشتسا سوماقلاح رمش ىف

 بارتلا طنالعكو هلوق ىلع

 نيالا
 مقماهدتهب رتىاورثوح»#
 هسفعم هرثك لمأت

 قفاذك ىبوروقودهلوق

 لادن عة صمءارلاو ىلصالا

 ووفكمورتك هر 0-0



 لصالا ىفاذكع اضن هلوق

 ىأ هل وهمداصد لعلو داضد

 اذك لمن كالوكو قل
 مهم ىفوءاطاب ل-دالا ىف

 نوكسلا خلال بحتوقاب
 ىذلاون الةسعىرقنمه.رق

 ”هلبح سوماقلاح رشف
 "ولج سوماّقلا فو خاب
 ءاعنصو ندع نيبدلب مضلاب

 هعمعم همك دارملا ر رردأف

 ىفناذك لا لعاهدءبو هلوق

 مك *ىف ىدلاو ل_صالا
 جلا تنك اذا يدة:توقان

 0 همك هلبق تدملا ىلع

 لصالابا ذكرا باكو هلوق

 ,رظناو

 (قهد)  فاقلافرح ه« لادلال هذ 81

 وهو هيفقصو 77 قعااضرو لدع تاننذ اريك ذِتلا طقفاهظفل وقاهدلا أ يه فاس كلا

 ناسك حمس ملانأالا صالدو ناجه با, نمنوكي ناز وجي ناكد قود اهداعخضومعوضوم

 ىصالدوناد-4ل امسك عجلا دحىفان اجه واضالد ع نأهب وسم ل#امغاو لاك نافاهد
 0 0 2 4 هك .. ل 2

 نمد قدر همهفافرثك أ ةالاكصر ر باىلعءإ+ كلدال اواو ناصالد دونان اش مهأوقدار ةالاد_-

 ' احلا تقع نيا لام زا زيجت عنا وارد ص4 دم ىناطع يده لال |

 هه ة5رركفه عم

 »* 30 جطو لمح ن نمْحاضُن هى :رهزالادشنأو ةراك عمضعباهضمب لخدو يزال

 هسفرصت قشدلا نمناقهدتاعجنا هيومسلا انرقم ىنراخرخلتلا ناقهرلاو ناقعدلاو

 لاف لوقعم ظفلالد_:مليثتوهمأ لوةمهنأ ىلءهلاق أ ىردأ الفلات قهدلا نملاقاذكه

 لاق نيقاهدلاو ةنقاحدلا مهو لوةم هنأ ىلع دلغالاو
 "ها سس وات <

 مسْنَم لك ىلعو دك هجاَنَصو 54 ُ رقع عت

 هلمقو
 مو

 محو ننم قسيس 2 اهلين آان ا اغلب ال

 هدعلو

 تهارس)و 28 0

 مدهتملا قو انمدانل 2 هاوس نيدنم ؤملاربمأ لعل

 س همست -و- هه ىو 0

 ردا ءغصالا ؛ ىقسسنالو 3 ىةساربكالابفكامدنتنكاذا

 5 نهدرضكد رتل وهدلاومالو ىذلاوههنال هسنعدتلا ىذر باطل ان رمت نينمؤملاريمأب قع

 ودم س22 و

 يرطدُ رود كنكر تطول 0 00

 هه ؟ مما هس ةهع#ي 7و *”ذ و

 00 ممل ىلغت مهضعل و * ىَدسلاو عابللم الا 6 قده

 ةطياضأ يش ماسلا كيد اتشاذاا نسف فصلا 5 مرض نافو
2 3 “0-0 7 
 مسموم

 محلا ىلالىربنبادشنأ و ةعقتمو عقنماهدحاو راغصا ردا

 رم م9 5 8 ايلثزا ل 29

 اهارث ماعدت ريخكلا عل نارودةقدهلاو» قحداو لقاف لد اولا دق »

 : ئه

 دشنأو ى 30000

 م يح جم عاق مع

 رانا قاتدرذك مق سور #3 هب مق كه ست
 - و

 قدمي



 هم و هةر ٠وو 4 7 دوما دو ©

 بورغلاتااماقيندتس شلات تةندواهوتد انؤرد غال مشلا قرت دتو فضلا هاربالءارهدسقلا

 - 5 0-9 5 هم 7 5-5 7-00 7 همس

 ت مرذصأ اذا هفجو قند ليقر لزه ههجو قدو ترقد هنمعتةادو اهرو ٌوْغَنيغلا قددتو

- 

 اذاريس الل سأو ال ىعاَر والا ثيذح فو تادف كلوا فو قرم رع راقد ضدرملا

 سو عا هى

 لاغرو ل الئ توملا ىلع فمن و أتومالق تدين أهيل دعت 1فاخ

 قناد ضيم ورعونأ لاجرلاَن الرو طقاسلا د قئادلاو ط رهوقداو وقناادوقثادقجحالا

 هو 2

 ددنأو اض راقت دمنأك اذا

 مدع

 نبل قئادلا 5 3

 ءاذونلةمحمقب داو تضنوأ أ ض سه ند نا 0 إل ًاراذااةينذدتل جرلاهحوّقُدتللا

 8 نمو

 قادلاي ىصقتسملا قدملاو ةدفمشحس ىلأ نءهذهناؤ لقلة فنوكن ةريدتسسم

 0 0 2ع مه و
 ل-ةمؤد كبحلاو مكيلعق ف دفاوةثدنال نسما لاق فقسشلارطتلا كاذكو قا رورأ ١

 3 سه 5 5 هع 5 ع 5 0

 فر طنااقاددناكحادا قادم نالفنولو ةي قأ رعلا لعاو ى ثلا ا رظنلاةمادإ وهوى درعلا

 لاو قودي نمل يناكو ممسفنأو مهلابع ىلع نول قل بارعالا نب حلاو

0 

 مس قَتنَد (قشن) ارووْغنيعلا و ومد :لعج نع عصأ وقر كرعزالا لاق 507

 اعار ة!هْغر : رة أهقعد ًارءاملاق هدو دل اة داق هدلا و طقضلا ناو (قهد)

 اديدشاءارفاتغ :رفادقةفطت ىو اع ةقلعو اتاعد فلطأ هنعدللا ىذر ىلع هدح ىو اديدش

 اه'المدشس اكل !قهدأود اذضالا نماذ ذاوهفادسمانارخ تعي 3 كاش وقدر
 هر

 ريهز نب شا دخ لاق ىالم لقاك اهدا "اكو لد زتلا ىو ةئلتم عم قاهد س اكو ا

 اه“ اك هلانغرأف 3 انا ارقوحج ب ماع انانأ

 ام عاج دب ذنولاف د !هياعأىلااهت دام ىأاه راسضأ ىلا سأكلا تهد لاق 8

 لوالاوذ ثلا دات وهىذلا قهدلا نما يب راش ىلعةسعباتتماغاهدهلوق ىنعمليقواه“ ل
 م

4 > 

 'مهتتصامأوهديسنبالاق »* قاهدلا هس اكيهذل 5 قتلا ةيفاصاكاهدل قو فرعأ
- 

 ١ لدحلان ءتااك ةانمدتانألاو ةقادملاو قيند_ةلاوىرفزالا ىدقتسإ ودب "تا

 و سو« وو“ سو

 ا ع رتوهوءاوسوهو ةسقتد ماو ةر .هالظااو ةظحاحلا ثودعلا ن نمدي ز وأ لافو ةنيعلا ا

 هني جوجو

 ظ
 . ١ م ايسسم هوو مالا ةددح + تقم سر كلت هع سطل املا تققفش 1 ضف طخ اتت عن ذك سف ح34 19ج كنا حل طق كت دفاعا عطه ناظم طعس ا 223 طمعا حسا نكت نحت



 طضاذكه -ولا امد هلوق

 لصال ىف

 (قئد) فاعلا فرح « لادلال دو موع

 5 -”و سل نع ص : 1 : 3 : :

 رج ا نمقلمدملا( قلمد ))قشمدو وفا رسناك نافامذدخ ناك !ذا قشود لج قشدةجرتىف

 هنو رلاق 00 لءهر ودا سلما ارفاخلا ندو

 يواعو - ضرع دو - 5 روم سو

 المد ارخا قدي ل 5 الخ رو لا عوقوم لب

 لاك رفاللا كلذكو لاف
 وك عد يلا هم 2 5 مومو و ه هور

 قرعماهفنأ  يهقاسو 3-3 قاةهدموى علا راص رفاجو

 معنلا كال ربئادشنأو

 سلو <-و 9و 9 س ه5

 قلمدملا ةضربلا سر ول 3-3 قاورلاديدح ىد. عل 0
 2 مث م <

 و 72 2072 7-20 يثدد ] ف 297 - ي

 دشن أو ةرادتسالاديدش قوامدولمدمو ,لامدو قول ٠ هدو ى 3 100

 و
 ٌقلامدلارا هنم ضف * قراعنامُر سانلابضعو

 ىأ قاامدلا هللا 5-3 ز .دومكب دح قو فكل ل همنيلمالارخل ا قلامذلاو قوام: :رخولأ
 4 و ء3ّذ

 هه ةامد لالا ام الا ريع لمن لبق قامددقو قيلامد قام عج سلا ةاخلا

 مو <

 مهكل أو قلامدلابهقلا م هامرلاّءذ ادوعرت كا كي نسوا وع فدو طهدو

 ىملا ندد لاق 5 اوقلامدح رقر ةَسّنق اج ري

 و2

 قلمدل جرو هئواحت سأل ال م * قاامالاا ورق ةنمدب هاج 5

 ضورلا قنوك. امرمدقأ و نور 0 0 ءقلامدلا ة- ةينحوتأ لاك هدد دولا

 اعرونار والا كيت وقنادلا «(قادب ل سار ناك ىذلاوه دوست تو بءطوشو

 ىربنبادشنأو مهردلا سدسودو ماهردم هردالاولاتاك كادرف

 و. هس ضصاوم

 ناااللا لعاو !!لئاقلا 5 دوت نمر نم موق

 راندلا سنسوهاه رسم ونونلا جمب قئادلا و 0 ندو قاادلا هللا نع عل نسا هدد ىفو

 ةريخالا يناودو قذاود عجاوريقالا هفاتلا ئذل!قرطتلاوريدقتلا نءىبهنلادارأهن' 3 مهردلاو

 ىلعءاج عج لككلذكو لاه قين اودقنا دعم وقنا ودوؤئادعجب لاقفال هذ قم مان مم ةذانشا

 لاعافريسكتهواعجا اف قئاوداولاف نب ذلاامأ هن وسسلاف ٠اس جن أنو هناف لعافمو لعاوق

 مراكملا أن ع ىلرعالانبااضي أ ذاشوهو قب ودءري تو حمال ءاولاق 5م .الك نكي مل ناو
 ءوضوؤ لك !ىلالا ناك ا ذافراهنلاهدل-و لك ًايو.دحو لزب ىذلا صوصلاوص.كلاو قشدلا لاق او ع 4 ا 1

 ردقأ ١



 ت4 نحفنست سباق نشا نا ا فا ايو

 نناسيسسس ات نجح ننس ياس نسب وس

 20 م77

 كايشأل . ند مل

 مو 00 مد) 2 فاقلافرح ه« لادلالصف

 ىا ارعالا سا لاه رعت لاق ه#تماورثك ًاواوط دناوا ا 0 مناىأد لا اوُدماررو

 ا 5 قدسنا ينحف :ىوتك 5 هنراقىف هلوخدودئانصلا ف صيشؤرلاك

 ' بو ألك نمتناسنالا ىشغب عب .رلاعمولتلا ركتلايقمدلا وعسل قدما وغلاف 7

 مس رافثلاب هّمدلا ثالب رعد ىسرأق ةكعو وذ ما ولو ب درع ىو رق هيج نملمش داك 2

 نالفذخل لاةدودق ةدلا يلا ىارعالا نبا مساق ا و سفئلاذخ اى أر كهمدووذ سنا

 فورست طألا 00 (قغد) ىَنَتحلا تح ى أم ايلا

 لات هم قوي هثيدحو هيمو قد ( قعد )) نطبلا ميظعلا ٌقوُندلاقوجلاو

 ل-ءفلا نمناك اة لعفلا قاقةشادإ م وهفاك ىف ديدخلا هيشمىفل#قثل اودوثدللا لاق وأ

 لاحىلا لي وحت هنمهناف نطيش تاقاذاو نالف نط تاقلاعقنز وفن طيشو ق2 دوف كارلا

 الاعتالعف نيذئاللو اولاك اولعف لون كن اكل ذو هجو لك فدحاووهفلعفلا مّدقاذاناطيشلا

 ءا_وسالا ريخا اولعفا ملا راولعفم دل كافالي اذا مم وعلا لعق تلق .الات رهطأالف

 اول ءذىفىئلاواولا كل ذو هللا د_.ءل ىهءاهاافهّتب رض هلل ادع ل اوة:كنالالعفموقللل_ءعملو

 اه” نوكحي,نأودرا الا ازوصخم وأ لاق ضو كفه وشلل ىه

 هم ورث

 "للمخ وأ لاك هيب 0 م لأ قّشمدو هدف ع سابع و (قشمد)

 نا.فزلالوق

 8 8 م

 قاروذلاه هبىدسبو أ 3 2 هيلع ماط لونمو

 9م و. 0 هم

 ىسمدرأ.. هاذ ىبحاصو # ىل 1 لعادل“ درو

 م -آ

 #3 روز لالك- 00 7 د

 اهون اىآاهوق ثْمَدَ ل ةد_تااذهن امج ,دمٌىدسدورْطَطحلاثمقْشمدقا كاذكولاف

 _ ةيقعزدياولا لاك اش ||ةمصققشمدى ره دولا لاقت لعلا

 مرئامو قسد فد 5 ىعلارد لا هدأ تع

1 ًّ 

 هو <ه ع

انح ن مدن سا قسْمدبيذهتلا ددمىو ربو
 ىرهزالا تءرسا ائىدلا ف تةشمدوماشلاد

 ( سكاس برملانابا - 3

 ةد_سءوأدشلأو ة-عب ريلاةقضتتاةقانلاوشندلاو » رضطملارصسلا لاذ

 ١ اوهستاؤاواخد عر لما ىف 0 هلوقىء«ءونذإريغب لخداذا دو مولا لعل _>رلا مد

 دب

 لصالا ف ادكم ةدىي> هلوق

 سوماقلاح رش ىىذلاو

 هعدمعم هلك قمدىد 5



 قالطاىض:ةمقلدن هلوق
 ررحو بتكب ا نمهنأ دي

 ١ با تو ؟ 5 9 2 5 0 0 ا

 ْ ا و ليسا هيلع قاددا نوما مهاشس لاقي داش واهعتتا ذا :راغلاىلدو

 لاك تةةلدنأف اهجرخأا ذا الاهلي نق -ثقشريعبلا قلدلاقي و تقادلاف معلا ةبصق 3 أ

 الج مدزحا رلا

 رفاشملا طيس ىَتدسْنم #23 رفاولا رك الّدم قلد ا

 | رسكشت ىلا ةقانلا* الدلاو قولذلاو مرح ا مدأ نمو“ هول دوهو را لثم هت قشح رك ىأ

 ةقع م

 بوقعيدشن اءاملا جيقفربكل انما مانسأ
 3 8 همس # <

 مرادهعن م*ابعالا لمحت #3 اهلّنسالا اقادفراش

 امفنم طقس ءاملا تورمش ذافاهربكل ن نسال نركب ١ انلدارا ناهد تمل كردحاو

 لاق ذالكلذنوك دقو نوقع . نءةريخالا ملدلاو مكلدلا ىهو

 ة سه ص اس ه 7

 جشبناب ٌجاشلازيالف د تح َتابقتنكنا مهال

 ا ةهم و ه 0 0 8 ورك 5و 2

 مال لي وانسال للا ةلدال 0 3 ةوىزتبزا_مرقأأ

 5 ىو هور ه ىد هم

 تاطقساذا مقادءامعج شرم اماطا مروع فراشلوزيلادعبةقانلالاغيديزو لاق

 قاددقو اجو مدرد“ادردللومهقدءاعقدلل اولاف أمة ازمملاورسك لابمةلدلاو امرا 5 *اينارخأ

 (قفاد ) برعم ىيهراؤة سب ودير تلا قادلاوءامعالاو شطعلا نمدوهثوشو ىأ [<ه اخ

 مورمدم اد
3 

 |دشنأولات ةيلمهارهيش عب رسم وحواَمَلدواَععرردا يه م با رتون ىامرلا ف بيذهتلا

 َة : امطغلا َه ةسسن ىلع

 و 2 سو هب ”هةه سم هسا 2

 تح نيادضاسن هو 3 اف ءامْشمنيطاعي حار

 م2

 ةهمض 99 وم سرير

 ىمصالا تأ اودقتنك 2 اك عمده مدي هقمد (قمد)

507 0-20 

 انواّتلاو َلافألا د قمديو * ار بو

 0 8 4 سمس وس ا

 3 9859- 0 و75 م

 ىوملدم وهفاةمددقمدب يقتل ليبلغ امان تيقن تع

 قامدنألاو اةوسْداَصأ نمت اذكونذا غب لحد مهيلعٌقمدناو مفر دأهقمدأ او قيمدو

 هيف قمدناو هنرى دايصلا ق متو حرخاذااضيأ ا هتمقمدناو هن رق دا.صلا 2 و طارخخالا

 نذإريغت 0 نولخديا 0 اذاومدمف ةواعامدإ هشمداودص حب رهنم قم دناو ل-خد

 رجلا ىفاوقمددق سانلانارعىلا بنك ادلاخ نآهلدان_سابرعشىورو مسهماعط نولك أيف ٌْ

0 

 اودهازتو



 ا ا ا يو رع تام

 84 (قاد) اقل ىلا + لادلارسن 0
 1 101010 ل ل ته متع وحس سعته سمس حت

 اموقوء#:ةمرلاودلاكو اا و امدادحا ناطع أ امى

 قئاقدلا ءاعراوناك كك :راضع 5 اوبس نسق اره نوط تا طسالاا

 0 دا ًاواق.قد دراسة دري ددقو راقيقدهتلعج نكد و تاكا و جمل اوءاشلاءاعر 0+ ْ ءادا ر 1

 لاذ نو رمهظملاٌدسققدلاكرعالا نا 2 راس اعلا هعقدوهريغ

 ريهز لوق هنموهرهط ذا هقايئلاٌقوُلَدقاهدحاومبيوبعىأ 1س انأ|

 كادر وقش ث”رقدالد ذهتلا فلقد ونا وادعلا اور ,ونعلااو رهط ىأ مشمرطع مهن وق وقدو

 «# هو و 6

 قع ىنلكقدتشو علل 0 0100 دلع اننا لروما ثرهطال

 ةفدقلا اووقلا قدلاو ةقدلا لبالا نموُسَحللوقةبرعلاو اقيقدراص ىلا ٌقَدَمسساو
 ةقادملاوٌقادتلا مالا ىفهقادُم وقْطشْملالثماهدت تارت قيباوذلارفاوس تال ١

 ىلا دقفاجرار لم لوما اللا قل 9 باسملا ها دل هنالاقينينثانيلعف

 حي رخو طقساذا هدد نمفدسل |قادلاقباعب رسدصر 2 نمءوشلاح ورخ موز قلدلا ثمللا

 -- 5 ب 9م 3 ع هو ب

 نمفيسلا قلدمدسنبا قلاذلاح الان فج نمفيسلاك *« دشن و لّسيتأريغنم
 »هم 5

 هنت ى سنا نال علال نبع رس 6 رخو ىرتسا امهالك قلدئاواةولدو اقل د مدت

 سلسناك اذاق قواتو ىلا د يسسو هدغنمهتقلز أاذااقلدانا هتقادووههقادأو هسنمحب رخ روحو

 0 اوفو لادوخأ وهو لس ريغ نمحيرح مدع نمحيورخلا

 هطلت ؛ باتقأ قاف هنطوامدقتم رخو ىخرتسا هدم أدونيس أني ّدآدناو

 رانلا ىف ّقل.ف ةمامقلا عون لجر لاَ تودلاف مولعه لسولا يي هدام اح 7

 ص 8 معو

 هفودن نمهناعمأحب وردد رب هناك ن نمىدلا حي ورخقالدنالا د سعوبأ لاق هنطن تانك قاَدْمنِق

 ثقل دباو معه نى اموقلا لعلسسلا انام يبرأ أدر أد ادقو تتح ثددحلا هدو

 وو 5

 الد >فص 43 ةرط لاق ةعفدلا :ددش قدم ىأ أقادل متو ل» نا

 مو هم 3 ووو

 ع ارمسًريطلا لاعرك 3-3 ةحوفسمةراغف قاد

 ور وو دوم

 قلدةراغواديد تاصةهضفاقاد هنأ قادوا وتنعتل5ب التف اذا فصلي ناك اذان ايلا ناد

 دق لبغلا لاقي اقر ًاةراغلا مهيلع اولد دقو ةرخملا لكنة اغلاو عفدلا ديد قولو

 ومو

 قلد ل. ىهةعباشتم تجرخاذا اولد 1ناتقادلاب ,وريسلا تعرسأف تجرخ اذا تقّأدْن

 هر , اراعةرتكلو ولاد دابزب عسب رلا تشعل دب زن ةراممل لاش ناكوقولدؤ نلاذاه 1و
 "م

 ووو ع بلال ب4 20099117:2550105599090ه 27 تلو 2757277 200215002577 ا او دس ه7
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 تبيلاادهزملا فظرهلوق

 بطلا ىلعا دهاش هودروأ

 عقووةرحهشلا لص رسكملاب
 ”نل_ههمءاطب جم ةدامف

 هر سفتو تدمل اىةموعذم

 : هدوعمدسك ًاطخود و

 3 (قفد)

 وعيب يلقلا لج راو يطل( يقلاو حملا فهاحنأ هير ىلع :وه وةقدقديئشلا فدل ]وهن

 فاقلافرح « لادلال مذ

 ةقد د اهاكرذقلا لب او ثومس :كملهأو هل طاغالا ىلا قيقدلا وضماغلا مالا قذلا و قيقدلا

 نمهي طاخامو اةفاركتا [ام رح قلاوحضرازبالا ند هب طلخا دو لد اولا لا داس نا

 ةمجأم نكن ملاذا اهلَقدالةأ ادم هلامىأ ةقددلامو ا ا

 ناكا 3 دل رعا اركلاعو ةدهلم ع نك ماذاَةق ةقدلا هإلقاةنالق تاو

 01 رام نوت هسا اثر قالو فيرصتلا لماذ هوتدئاز يلاوقدلا نموت ب

 ىمهئد ذروهراغص هوهىل_.قو لج نود» راغ_صوشه ل-قو لكلا ض١ .ةنقدلاوال جال راكد
 هم 2

 لبالا لع ةناسنلا قو لافو تلا ل تريزا مرعتلا در ناو وق

0 0 8 0 2 
 هقروراغ_صدهقدل .ةوضد رملاودردالاوريغصل اولبالا نمف.عضل ا هلك امفنالوتدنلا نم

 ىصشالا يح لاك

 كو وفهد هنعيدخلا قل 2 مهم نظن تماق اهأواف

 2 مي

 ديردزاءاورو

986 

 حلاكوهف هيد هنعقذلا ىفأ * 7 رشم تدب تفاطا مناف

 هل ومسسلاف ق.قدلا عنا قيقذلاو ندا قيقدلا و اىأةمشاملاهب يلا الكولا

 : لاقرخ ريخلا لق قدلا نيب ٌقمقدل جر وقاد د لادالو

 رخاتملا بوند 12و # مكضرأبْ ب رغم ماج ناو

 رسكللاءقدلاو مذلا,قاقدلا كلذكو ظيلغلا فال هل ظلغال ىذلا ققدلاو ضماغق رفد ئثو

 قبقرلاو ظيلغلا الخ قيقدلا نا ق.قرلاو رقدلا نيب قرفلا ىرب نبا لاك قذلا ىج-هنمودلشم
: 0 1 5 - 5 

 قيقدف سلا وقءقداسح هش لاش الل ودك ءاسدح وق. 1 1 لاقي ادهل ونخفا ١ فى الخ

 اظملغ لمحو قيقدلم- كلذكو ظلغندغو ظيلغعرل وق: 6 قيقد ندع وقمقد عر وبرضملا

 رعاشلالاك للا هَدضنوكيقريغصلا ريشملا ىهالا ةفص نم قيقا عقون دقو

 ةلدءاشاذا سر غلا ناو ه ليحل يمي قيقدلاناف

 نم لت تباوق واهرغطتسا اواهر ةنحاى أكد 0000 لا

 9 ءاعدلا ثدد>ح ىفو هرثكو هلق تذخ لاقي 6م هقدو لت ذ_خأ مهلوقوقيقالاو لا

 ىلجأالو نقدا فهشت ًاودقان كر هلام ىأ :ليلجالوةيقددلامو لوداع ةدرخغ



 د د ا يسلول ا ا خا

 ا (ققد)__فاقلافرح « لادلا لصف

 هسق ةرطدح أ ىلع بكت دع سدل ضسأ أوتسمىأ ودل اله :رداونلا قو 0 قاسي 201 58
 و

 هأفر 5 عفتدادقانقلتسم نركب ننوه بو يفدألالهلا ل نأ بكت برعلاديزو:أ لاق

 رعاشلال اق :لدسق ق ةودو ىربنبا

 اهيديأ تيطعدق لق 0 اهينوأ فود متنكول

 هدوم < سدو

 #4 اندم هلا او عا#

 027 لورق م
 لكف ضراورسكتاُكالاو ضرلاو هاي ارد د كركر دس ققد )

 ا 82 ته م9 0 01 0

 ماع يقدس ١ م دوأق د - ىحئسلاب بلا ترمضتن أر ليو

 م وم 2وو 8 6:

 امم بنالقدلا ولاه قه ءويدسلاف ؟ ءيشلاه,تققدام ّقدملا ودك ملاودلا و ندا

 ءاحامدنحأ اوهو بل اممهنالةقدملاو ًكدملاهسامق ناكل لعفلا ىلع ناكولدن :اقعردوأساك

 نتالاو راجلا فصي حاملا لاك معلا لم للابن جا تاودالا نم

 هش م -9 2 ل ا 5 2-0 يذل م88

 قاد عمجاو قدس غصتو بدين بس راطعلا لمى ريطعملا قدك احن عملت 3#

"”ّ 0 

 ىلاةراتعن ل عجاذافرلا كاذكواسا ل_ءجهنال ميلا مذ برطلا هبٌقديرخقدملاو سيذهتلا

 قدما نا ىلعهيدمدتسا »* قدمدوأ د يماللبا ير #2 يرد
 2 م

 رفاحلإ وق نم لعفمهنأاذهنمولا ٌقااسلاود دول -ن ملم قدكخ كل دناكن أف ا ه,تققدام

 و -

 قم راح رالا لاق 2 ول ةفصانه وهف كاذكن اك قاف ن طم لح ركلوقك ءاشالا قدي أ |!قرم

 1 وع ووو و و, و ووو

 نمنيعلا عض وم ومما مضيوداوف تاج 'لءكمو ل_صنمو نهدمو لهو طعسم ىشو هناوخأو

 أمو' وا 1 و عطقم دور 7 2 0 0 2 ل_عشم ىلعءاج - درعلا مالكرتاس 0

 ىتحليكملا 1 ملاكا فام ق قدنت اوه 3 ا'ارال اوقدال لاك لكل !قءاطعشم دخ فو اهمشأ 1

 5 مهص

 ربلا سود ىلا رج اورقدلا قاودلاو هقوكدلاو زرآلا ههقدن ء * قا دالي ضم لاهو

 بارتلا قَقدو ضرالا نم لا مصل ىذلا يذلا بارتلا وهو كلا نم قدامي اوذلا

 7 ع و و
 ةءورلاهةقدا,تدحاوهقاقد

 سهم 95 هع 2

 قكدلاَتا اوبهول الا عطقف #4 ريتا نا

 دشناو ضرألان مع راد كل سام ار لاو قد ئنل كتان اكلاو

 ىحى اسمالسلا وةالصلا «يلعوانسن ىلع ىءومةاحانمىفو 353 لاك و وقد تاكهاس 3#

 0و4 م

 قيقدلاردصمةقدلاو بارتلا نم مهرلا هةصست اماضأ ىهو قوقدملا ملا فاقلادبد نبى دمر

 ةدعس ىف طمضقدالهل وق

 ةدامىف اهب قثو ةياهنلا نم
 بسانملا اوهو حختلاءلزلز وققد

 اشلصأ ىف طم.ضو ري سفملل

 سوماقلا راش لاةورمسكلاب

 هورعحم



 ذك مبانييرعشبو هلوق
 قفدأرعب ودزعلو ىل_صالاب

 هحصصم هتك لاني
 اذكوملا هنانسأ ةّدن ىقهلوق

 تين هل_ءلولصالا ف
 امماد.ق ىلا بامصنا هنانسأ

 قفدأ م ذو هل وق نمدخود

 هةستكا هررحو كاذووأ

 هىوعم

 لصالاءاذك فيتا وهلوق

 "لمهلاءاضيأ ألعتدامف وانه

 حرملاةهلا ءا1 |. .لءلو

 هسبتك هر رحو طاسشنل و

 هورعم

ْ 

1 

 فاملاق رح .وب لادلا لصف 1 كح

 ىلاعت ةوقىلا بهذدبسح أو لاك ثلاريغل قودفءاملا تكد عمسأ لولاك قوُودموهو قفدناف
 ىارعالانبا هنويدسو لاخلا لاق قود قفاد عمو توعنلا فز اج اذهو قذادءام نمو

 0 0 ا ا ا
 قو * قفدأ ف اكمطالمنباو #2 لضفلا دشنأو مغوأربك نم هسبلص ىذا اذا فد لجر

 39 20 اا فلا ه لو ل د ةءع :
 ةراكللددشامص ىأىدعلا هافك تقف دوهظاف أ ىأ هسو رهللا قفدتوملا,ناسنالا ىلع ءاعدلا

 جال مضااقافدلمسوهسيئاوجن مم ءاملا ضف تح“ التمااذا ىداولاورسملا ققدو

 ىواقملا لك ؟ازعلاوريثكلا عسساولار عما قالا لئاز هلا قافدءاقسالا ثيدح ىفو ىد اولا

 ات انف درعبلا قفدومادقىلا هناتسأتدصنااذا ىفذأ مو داز 11 نمءاملاج راختى هيلز لا

 0 5 ود

 قفدأ أ لجر وج راخولا هب ةبصتنم هنانسأ تناك سرب اح نعهةفصهلامو ودا

 رجارلا لاق عسب رم قفداريسو تعرس ّ آلاتققدتوملنسأة ين
 ص

 - ه

 ىأ قفدأ اريس موقل اراسلاه : قنعلا ىصقأوهةدربعول لاو 27 قولا ان وفلان 2#

 تدمع راش

 وهو قهدوهشكدو قاف دو قود ى ى روسب فو رس فد لم قفد لدواعي رس

 كتل وع مسي واهيف قدي ة مسمى ا يع رمسأا ذا قف" داآ نع

 8# وص ساس 36 0-0 هم 0 م مو-2 ل

 7 داييالبإو وفقا ىدع 3 0 م ىلع < ىدع

 عسي ريسلا ى لان ٌقددلانابءرسف 23 رووهدع ىذا قفد ىلع 3 لكن نيش افوقو

 ثد د ىفو ةديدشلا هي كاتب د الالة ماحو هاعا قفدلانالثلذك رس

0 

 قف دالج 1 و قاد للا دق ريق كام 0 ىهو ورك قاتدتلا و

 89 5ع هر س يب

 دشن و نيمشملا . ةركوورلا ةبودي ةدسوهو

2 

 اقفدأهموُرمَح نمقفارملا فو 37 اعسداهر و فاكر س ردعإ

 و

 ىخعالال اق هملا ع راسن تاك اذاامدَ لطاملا ف قدي, نالفلاغو
 و8 مود

 قفدتهل-هيفسالو #23 راسا اف
 م م“

 ٌةدعاسلاك عص ذو قا د 0 اوةعفد ىأرع ذلانةدح اومشدا واحو
 مهو < و2 00 ل 0

 اههشق ثاركلا ناورعف قافد #2 اهيوند قسيءاض ب رضامو

 < ء8ه ع

 عفترا دقايق ستمهارتالو فقع انوه ه-تيأ أراذا فدل اله لاقتيوداووهة نحو الافو

 عفت ريىذا !نقاحلاو حوعالا قفدالا لاه ن قا لالا دق نمريش :ذدآل الهدا امون لاهو هافرط

 هانِرط

 و



 سدا (قفد) 2.  فاقلافرح + لادلال صف

 هريغلاوو 3 00 هلوقؤدسل“ اذن ىعدالا لاق مه هزعلانودنولتاي و

 لاول ةددش قس هدر ا راي

 ع وو دك ومس

 ةقعلا دبس علا رئاغو م # هقسعد "ل.ل ن هل تن
 ان -

 اهيْسَتَدَق وسعد :ريصقلاةأرملاوةيصلل لءقاعر وءاسفتكاكةس ودفاع ) قشعد )ل

 ( قلعد )جلا ةقمعدلا ( قفعد) مساق شع دو اهل و اوةمبودىرهو1 لا لاقو ةسودلا كدب

 تفلعأو : يتلا وغتلك بلا قف تقاعدر تقاعأ رموبلاىدازلاانهف تةلعدىرهزالا لاك

 ثلا لع رسل لاب !ةقرعدلاوءئث لكليللا سام ةقَر عدلا (قرغد) اههيفت دعب أىأابيف

 ةقرعدلا و املي ا ةوءاملاىفّدر 5 ٌغالاوق درع و راضي بد ملا ىفارك ذدقو

 رعاشلا لاك دايز ىأنعلبالا سو رولع ملال ردكلاوةألا فرغ 3
 0 5 كيعسني يبجحب تيجو سلا م 2

 ذهنيا تسخن ل ت6: رخل 2 ضل رحل نسا ل ا وس دع
 همرم م9

 5 رغدقا ةسفص|ملاطدق * |قفدا تام الس نا

 معهم 2 همن 5

 ءاملاق :رغدو سلعة يص١املا لعق رعدو 1 ودل و مدقتلاهقرأ 0 ردكلاءاملاق :رعدلا و

 مروص كى دو د و.

 7 ردك هيصءاملا قَدَعَدو عساو قرغد شدعو ضال 1 لم قر عدو ديد ابصهص

 اناض وةقثد د تو 45 ةرعدك هصةقةغدءاملاو قعد ومدملا ءاملا ٌقَدْعدلا 0 (

 24 لس 9 و هرمو م

 اعسا و ١ مثك امصدمصوهفوداذاءاملا ٌقْفْعَدَدَعَمْعَد اقعد هيام رشع عب رأن قا نو اهتمام

 5و رك هد مو و ع 4

 دلع اوىفعد شسع و رد ودهقر رو فاد ايد دود ةفغد هلام ةظدو

 2و وى د ؛

 عمدلاوءاملا قد (قضدرل ! نضع نواك اذا دووتحدماعو ساو قدم سؤ نالفو 1

 ه ءرور هس وو- |

 مقوندمىأ قفادوهف جبنا لبو بسلا, وانو

 ققدلاش اللاق نيم و هلعأف مسيرلامىلعءاملا ند 0 0 | م أ اولاف

8 
2 

 قبال ا وبايسصنالا وق ةافدنال اوي راقد هقفدا هَةُئددق و قدم و وذاد قار كولا
- 

 لهو لاق قى يزود هلالاك قفا 2 نمل ىلاعتهقا لاف - هدهتلا بصتلا

 اذ فهنرعلا لوك تعنت هدمىقناك اذا العاق نوفل نال نآمهريغن ءاذهللعأاخا

 لافونهعمىشىتلاتان الاسو رت ةفاوامخ كلذ ىلعن اعأ اولاق تالا

 نامكوذم ارسل نكح و4 ويدس به د موه ولاه قود ىذءامن : مدانعموفادءام . نمحياجْزلا

 اذازوك- وا هاا نسف سر قال وة قفداذازوكلاقفدناو

 ه5

 روك دل دءتموهو* ننال ف ةقذدلا ى ءردرالا لاف ة :رعهمقأمتددب



 ا

 مضلا,عبطلا سوماسقلا ىف

 مسن ضعنىف ىثوىرتأك

 ماعلا هررحأ او حفلا اعلا

 لصالاءادك ملا ٌانهلوق

 د هرقةدام ىف مدقو

 قوبلا نءديدارقلا ىلأن

 هييفص# همك

 ىفطم_ضاذك قءدهلوق
 سوماقلا حراشلاوو لصالا

 لوقهدهاشو فتكك

 قءدك حلا قا عار وزدبؤر
 هرظنافاصام هانوكسلاب

 نيف سعددام قظمضو

 محسل ضعي ىف عقواملاعس

 هيدفكف هيك ر در كلذ حاصلا

 لآ برضيهب ورلاق هلوق

 سوماقلا حراشمدروأ

 رجفم قءدملا ىلعاد_هاش

 هعصمهسك ىلأت ءاملا

 قطسضاذكللشلا هلوق
 حاصلا سن صضعن ولصالا

 هَ عضوم ريغ فاضيأ

 ودعم

 0 ةيسراقاووهو برعم سيلا ديو اق ةصاخدضفلا نموه لئقو نا ----5بدب

 وى سه-9 4

 ظ
 ف

 | الو وبصد“ ىدب و 3 ئش لكل لاش ور وبافلا وهنا طلا قسيدلا م هلا وألافناوذ

 ْ ىدعل الاف عضوم مم اذا اكور ومشم ب رعبا مانأ 0

 لا 0 لم هو 5و م تومع يأ و

 ا مالا براون وشغم اا ةقسيدموبسراوفلان م

 و و و 0000 اس م

 ا لاشم ىلع ىسودتدد ولد قبب او عضوم وسوي سلا هانإوأ لاكمقسيدلاو

 ا

 ا

 ةدسعولأ (قشدإ ىسرافلا هاكح لوسرلا نا سلا عارتنعربخملاوربكل انيب لعوذ

 7 م 9 مح 2 1 مم 5

 ئ َ هلا وقودمد وهذأعي شاك اذاقامذدذناك اذا دل ا دان ودتدب

 ثديدحس فو افتر قعد اهفَعْدتَصرالا ٌباودلا تقعدةيادلا هلو ةدشْل «(قعدإب

 8و 5 كك ود و

 قوعدمو ىعدقودرط وهمف كى أءامتلا للا قَعْدَتىلاقفةنتفرك دو هنعهللا ىذر ىلع

 5 هم ي ى وه

 ا اع قيرطلا قعدو قوعدمو سود قير طوءوطوم ىأ
 9 و هدوم

 قوثبلان مديذأ ( ماا 6# قوعدم بحال بنيك
0 
 ع د45

 ا و ويرطربا .الاريثك» وطومى أ تعوز دوي نطو سانتا بلو
 © هس و م

 قعد ساعدمورانمب 7 #3 قوعلاَتآ اس نعفااروز

 سارا لاك شوملا ىلع تج دزافتدرواذ اقعد سوطا الات ّةعدلامو

 01 الا ةقلل الأ قعد ضعنلاهو دل ا 5 ىدصلادرولا ةقعدك انل تناك 5

 ا تسطع اذا ضوملا ل لا تمدو يمي ساو والا فاقا نملدبامن 5 ةدئازنعلاو

 بو

 اكل 6 0 نر رع *هنو و رلاك هر اقعد انا قءدوهبناوج ممل

- 

 م ىوع هرك # وس

- 

 مهياعق قعدو ةديدش ةعفداى | ًارطم نه ة قعدان اصالاَش تسلا اوهيلعزود ًااقعدهقعدم

 ةقعدلا مدل اواه زيود افجر غلام هلع متو ةراغلا ىفمهلعاهعفداذااةءداهقعد,ليللا

 قيعادم لولا الا٠ نمةعاجةمعالاو ىارعالا نبأ ن ت1 ما درعا يقفل لو

 تارعالارداو قوديدش * دلو اهل راينا ق قعد دأو تاراغلا قم .وَمل|س 6 ةراغلا ف ةسذقتم

 اتعدم ةعذرقو ريشسلاو جمل قعدلاو ه- قادم هقراهمو هسا ذموهقدانَسو ىداولا قادم

 دسللوقامأو معدل ابالو

 سلا قنوت د م اروع كانا

 || امتوعمي نكلو مهلبا نوري الا وعزفاذا مهنإىأ |(ىوس ادمهو فر دصموهو ند مجوهلاقف
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 نولتاقبو



 (قسد) 21000 لادلال مف
 راغدلا نامل اًقدردلا «(قددإ ؟ س : لكم بلا قرا كار ءالا نا فلوو ىو

 - 0 و ان

 دارا عملو ملا ن هراغصلا هك 1 :لع نميغصلا قرا اورد لاقي

 ع لاوشلا اولمر ني رف اذاقدملَعم هريغص داو ود

 قاد ردلا ولامر رلا ضار ءهقيرا راسا عمم و

 لئالاراغصقيوْلاو ةوظعلا للم لا لابي نيراشم لاش منان قا ىرسهزالا لاق

 . ىثعالا لاق سانلاو.

 لافطأقدرَد رد اون نات تيلاكرسا رار 1 "هللا بي
 © هو ه هدو و 0

 لعمر يدا لاقي سف ع عر يملا (قفرد) هطلخع ثلا ٌقشرَد (قشسد)
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 تءرسأ ةريسسلا ف تضدا ذداذ 5 تر ذاوعرسأ سنس قفز دسئار ضنا كأ

 رمبارتونأ ايدينا أقهردا ثمللا 1 الا تمدقئاذا لن 0 2-0

 م65 دس مدوسم م

 قيقدلاوهوكم ردا قةغا دم ردا 6 2 رد ) ةيلمملاهببشعب 8 11 ءواةفتلدواةففردا دع
 2 هو

 لداف ديفا ويكو قمردلا طبل قم هردلا فدوهنأن او ص ندا نعت 3 دو رولا

 قريد دشي د ضوالا اتم عدلا (قسد) مرتةبسراقلاقدرتلايدارأ افا فاكلا

 0 0 5 5 0 9 1 ْ 3 5 ًْء ل

 #2 قسدلا حاس ل تالا تكن درب 35 ةيورلاق وغهقسداوهوامحاسو الما اقسد ضوُملا

 ١ اموات 0“ يع 1 رع 2 1 3 2 ّ 0

 9س د5 ا

 ضاسلاىسدلاو د هرم ضد ني سوح ا المو ا

 ىشعالا لاه ضيالازيلتاٌقَسِْبلاوروتلاو طا
 3 مو ع داك دبر

 ا "كو حاَبطو ردقو 0 براشموهسأر فك هرددأ 1

 ّق رهو اهدروأ تنبلا اذهو
 وسو عم ى سم ىه

 ىسددو عاصوحايطوردقو # فصال لاش" يروق .

 سا 8س وهات

 ةالفلا قسدلاو هولا نبا لاق ةضقْن منا لا ىرب نياهرمسفو

 ه5 ومع

' 

 ظ
ٍْ 
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 ىف هممت 3 ع« وووءلو .ه 3 .٠ ١
 رءاشلالاق تصختملاءاملاو هضاس وبارمسأا قرقرتىسددلاو بارتلا قسددلاو ٍْ

 رسلااو راج سرة بارم راكان ١ الملا نضوطااو م-اعرو «اقسْيدلا بارسسلا اعبر طعي# 1

4 __ 

 1-0 2200 قسد ىذعلا اه هنو 2 هريدسشاا دل هس

 قسيدلاو ةعساولاءارصعلا سي دااورعوتأ نارسلا نم وعي ءاتمملا قسم :دلاوةرحاسهلا تو

 ١ رسششعىداح برعلاناسأ - غ4 (

 ىهوةباهنل اةرامعو ىلصالا

 هوس ناو اقلاةرامعو

 ممم هيه 21



 لصال اف طمض ناردلا هلوق

 سوماقلاحراشدرورسكلاب

 ىذتقملادلا قالطا ىلع

 هرطناف حفلارهنأ

 ةيورلاق اضدأ

 فاقلا فرح « لادلالصف عرب

 ىهو ا 00 رش را راهرشراقأللا تكسو ٠ راك دم نان كءلعّش محد 3
-- 22 

 ا اى سام دف ادعباهتحرشأ فره وساد

 م و 53 2 7 - 5<

 35 مب بص رب معا 9 مماسد

 : ورعولا هر داو ىادحا ريو 01 ا مو ,رعلا لوقت ىىمدالا

 ا | ىدعب رهظيس هنع هللا ىذر ىلع ثددحىفو تاهل نهو تءلامقكا دضءاسنلا نمق وحلا

 اة ا 6# مه 1 ا 5 -
 د قمحدلا اوتعست اق ضءد نما مذعب دعيدق اهمثا وحن اكأهعساو ىأن طملا قددنم لح روكيلع

 ” ا ا 2 8 - م 3 5 هه س59

 هقمماوهللاهقحدالابةيونامضغلا قحاذلاو هىلا_بالىاسانلا هقحددقوىَصْقْلا دسعبلا

 ةءو 9 هع

 دوطلا حلاو ةسفرعمولف هنموحدأالو رحدأ سس م نمامةهسفر 2و هد ىو

 ىأهو عربا موق قمح 0 ملا ىلع هدد 0 دلافىو داعبالاو

3 ُ 

 نطملا مظعلا3 دو<عدلاو3 وسلا (قجدإ) نطل ةاحدأا ) قلحد ل ,هدير 1

 سوا - مث2و-

 : 3 قدودلا لثمتءولاهنم كرك #3 دشنأو ىرح#لا نع ميما ةيعملا ىدردلا (قدد )ب

 0 هو اجرا رغدوانل ان رو اولا ةسرلا ع 5 مترا ((قرد)

 عل عضوموأة لإ دمقرودو قاردوتاردأو 0

 و اق و 2687 معو اوس :

 رودآنك دب قلم قرود »* ايوان تصصأف ةانلمر تنكدقو

 59 » هوس 5

 برعم قانرتلا هلك ةقابردلاو قانرذلاو و نا كي راما شتر وزار

 ع لا لضعلا ضت لبقو 2 مئلطلا ريكا لمقتنك دق
 زيف 2 > وك 2

 #3 مسا“ افشقابردو قيد د

 لاقي هنأ هبولاخ نبا ىك>و مفااءقانردىرهلا ىكدو زامل ولاول اناطد فلا

 اولافي ” مام و هدا هل-ةمولاف دحا اوجيرحم نمءاذلا ولادلاوءاطل!نالءاطلا فأن ابرط
 ماا

 بدلا ىلعُم قاز درمخلل لاسقيو سرتما فس وطملاوسلُتىف سلط نيرا فن يمول

 لقمه الا

 ه «هسدع9و | يل 100

 نا ىاظعَنيلي امم 3 ةقايرد“ابهصي قس

 ومسعود ل5

 كردي ىم لصأو ىنال ىأ كودو ىتلمو هاسلب لج لا يسلم لاقي ىلا ل لي ن.ءبارتولأ

 ووجوب دج جب

 ىساعو



 م (قحد) ' فاقلافرح « لادلال دق

 5 س8 م ه مام

 هل” وو ه_-_- 5 5 ود

 ل لويسلا ا وقر دق 3 2 :لصأى 4 ها

 8 صد

 يرطا لتمر ه لسقو ءأن را نسل ىومألا نع بردا قوذناو

 ليم نادشنأو

 ه5 ه2 ه هم )نم 1

 قون يرون الل عر #4 اهقرافانأ ىهاسننمأتال

 م مو م

 قوُسمَد عي قارف تام الاو 03 يانا دال مريول

 اوم مابف عر عالاءك ةةدلسرقلاٌةوُسبارعالا ١

 قرلي قزالءارغلك هفو فر لج قيدلا (قبدإ» 4(ةله-هلالادلال نال
 5 7 و 4 3 .٠ نه ا .«ه

 ل ثم قددو عفئم هيقزلاام ل حسص لقو 0 دامي دو هيداصمف ٍِر اطلا حام

 لاوس مح ريب مهل سدس

 ءأو وبدلا رةقيدواعيددعب ديهقي درخطلا هيداضنءار ,غلاكق رتل ”ىثقيدلاى ردوا هركذ قأبسو قبط

 ةيورلاف ةردعلا

 مس 8-95

 نط لمت ودالوأ 5 خلمألا م كلان 53 ايغالاو

 هب.قربخالامو لولا طقسا“ ىحفد ًامالكلا طار ل اطقالا لدنلا لاقيو ثييحلا علما

 رهظاذاهمالكف ةلاتي غم وهئسأ١ نمحرتخ ىلا ةردعااك فو همالك نمر خيام لعجو

 رف د ع

 ةفيفشمت ثرعمف َقبدو ماني سل قدم شيعو دس زالوظط اه لكوه ليو هنزطااذا اة ةلزنع

 0 س2 8 د

 لك : رحنناليغلاف دب رأتومبفو رسما دواذه نراك انسب م قر ىنايسلل نع

 اللا ااا 23 قبادمنيأو بادو د رادهالوهىرهولالاقو
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 ةقو 0 .الصالا ىثهنال فرصلاو
1 ْ 

 نان : ءبلع) . نءدور ) 0 0 ف دولاب بنت ةفور_عمرصم باث دنم قيدلاو
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 (قدد ثدللاهلمهأو“ اوسقفدلالثموهروص وأ ل لاه ”يلدعأار"امملا بص قثدلا كار ءالا

 نق اوصل نايوسدلاو ةطملانءالاكو اتوا لسبب ىلا ىعست نرعلا

 2, © سا بوم 8 مدس نإ

 ترصق | ةحد حد ءوشلان ع تبة ديب ١ نالف نع نالفديت حد لوشن ئثلا

 ١ ىهء- هوو ى 5

 نعوم قدم يحد لس روري- لكن عهد ءابىأ هللا هقذ أد قو عدلا قدا او هلوانتن ع

 ةغباتلا لاق هلبقتلفءاملا,ٌتمراذا محّرلا تقسدو لوعفم نعم لعق سانلاوريخلا

 لصالاءادك راد وعالوههلوق

 ىر_هوحلا خس ىف ىذلاو
 تتكوزحا رلا لاهاي دنأب

 قو هئم عوبطملا شءاهب
 هان رح ن اليغةدايز ةكسل

 ْثد رحئاانلصأ ىف ىذااو

 قىذااناذهدعب و ىرتك
 ولأو سوماقا !نمردهةدام
 قبادوهلوقورعاشرادهلا

 قبادب ىرفؤتلاق ىذلا
 هيفا يك



 ىفاك هرد صءافو>هلوق
 _ سوماقلاحرش

 نءلسءةمن.١لافو هلوق

 سوداقلاح رش ىلا سماط
 ' ةيورلاق
 اهرخهشتحا ىراهملااذا
 هسيفتم مك لا سهاطن د

 7 نرد ود نا ا ل نا اا
 سادل 8 1 . . 5 5 51

 ' (قوخ) فاقلافرح « ءاننالصف ا

 2ماوص هم سن 85 رس

 اقمقفنخ اندوم تؤ 5 هاك لل 7

 26ه

 ليقوةضفلاو بهدا ن مقاول (قوخ) ةهاديت تشل اهلك هلما ىأرللت دلو لوب

 ىئارالاراسلاه ةداخ فنشلاو ظل ةعاع رق

 59 < هس تق

 بوسعي ىلعوأ ةاند ىلع 3 بوُقحملا و 5ق ةوخناك

 3 ك هو 7

 قوخالو صرخ امندا قاملاق ل مو نذالا فقل قوذنا ىلعث لاقو

 لحرالل اهب وقوي مظعل اروداط او ارا ف و .و طر 1 ار وداخل ىبا :ارعالا نبا

 ع 29 53

 ةضفن ماكو َحدخأت نأّنك 001 ا طرشلابك دي راج لح ىأ - ىو

 9 2 حل ورح 98و

 ” ةوايلوطاهثرحل 0 ساهتو و اهاوطمزانللا ق تا ةقاملا قواك آر ةعارب هيلطف

 هم متو وه تدرس و ىو

 0 نوح أن اعد لك ثك د تاك نيللاسلاك رشا واه تع واهات

 ليقمنالاقو ا لها ستار #3 للا لانو نول هس اوماعرم نانو

 لاقو هنعدعا-تقوذكلاق #4 اوتو مالعالا سماط نع 5

 9و عدو م م و م 9

 ميسم تان ميتا كلا + لجو عراب اع انوش ءادرح

 ةءورلاق ديعب عسا اود ا 11 ةزاذملا تقاتل دقوا مفءامالءاهإ وق افعل

 ارك هتنتسا ىراهلا اذا ٠ انوش ادحىذىوهمنعلا ف
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 لل ل رصلا[فوحلاو قولا ةنيبالك رلا نمت سس اولارعقلاةدنعبلا دكر لأ ءافوقلاو

 باححال ىلا ىهل قو ةعساولااسنلا ماقول اوةعساوىأءافوتيرتو'افوخ ةزاغمتالوق

 اهناكح اهتعلىئاهقولنقاءقاخ حجب رذلللاقي وتاضملاىهل قو اهربدواهجرفني
 1 لاو ه دعس تود ةياكح

 اهقاسباهريعَبُمق برت 38 اهتارع ءن هةرع تاق أدق
 ص - 4

 #3 اهقاقاخععب ربت 5

 3 [هقا.قاخ حب رسلا ةقصلم #3 نزف لكنا رنا لعشر زولعتو انا

 ءاسنوةقيقدلا لي وطلاءاسنلا نمءاووتاوءاستلا نم هانا ءاكوذناو زايزاقنال_ةفرسسكلا
 تدورمصإر امو م م 7

 مهلفلا برز ريع رح توصقارقاخ ىلارعالا نبا ( ملعفاذا ةأر 5206512
 "م

 تبئرزلاو



 ا مع:

 قوق مضانخ مهل ساب رعلاونأ لاقو ءاسنلا حور مققضلا بورا قا ار ءالا نما

 عما (قفنخ) فاقلافرح « ءائنالصف

 ٌقانلاو قدما ىلءةسعقاولا ةدالقلاةنخْلاو قانللاو سانا _هفومتاش كلذ نوكيا تاعن

 دخأب 0 ف وقول ١ىف تاودلاو ناقلة اسم رو ءادةتقانكلاو

 انا قلع اال ةةيةم رغو ف كلذ ناك اذاف ماها ىفرسهظيام 1 اناا رقرسلل]

 8 سو س ةرسو

 هس رعد ىذلا لم دنا نموا دمعسول 1 قونحوهفسرفلا ىزش لاف قلل اقوه

 تمِدس اذا مفي ضوفانا بقتكو نراموو زل لاس لل ا نعل ذا لوصاىلا

 مكلاوألاق الما[
 رد ءو سو رى 8 و و ”سوو سم 7 سو

 9 ف 2 4 7 نعام هنا نصح رتمبام-وذاهامط مث
 - عى ءدم ى سوو صصص

 بعشقناخلاو ىداولا ىف قيضمقنافناوهقيضمِبْعَشلا تحبو ىرضلا قلو كداب

 بصنلا فو فورعمعضومّنونا نونو قنا قالا نوهسي نو ملا لهأو ل كاف قض :

 2و

 ق2 قنعلا نمدع_ضومو 1 ىذا مسقملا ةاسشلا تقنتْخا ى روما نيةناخ ضفالا و

 محلا ىلال ىرب نبا ديشنأ و "قائدا 01 1ةق م تدخأ ا تلاد غابلاقيديدشتلاب

 نمةقنلا تقتشا هنموهق ان ذخأ لاقي قانا كاذك ىف قيضاىلآراطلل فلا *

 اهتاةيمنعةالدلا نو رح 1 هأ ك.لعن وكيسذاعمثيد>ىف و قيضحلا ياو دال

 هد را هلع تقرا لاك اهريخأتب .اهتقونو:ة.-ضيىأ قوملا قرت ىلا منو ةنكو

 ءانع نزلا قبلا وصلا ليلا 2 6 + ) قيضىأت ولا نموا موتو ظ

 دقور 2000 واكدت رفح لوح قدنحو ريفخلاقدنحلا اوىداولا قدك (قدنخ (

 ا زحارلا لاق برعلاههتماكت

 ارودةماردَقلا كنعْعَددَي « ارا قَدْ يسال

 ىاطقلا لاق عضوم ملال

 قدا ةلءآوئير را #* انك تلمح ىنل انكي ءانعك

 لدغ قالا اقرغزألا (قعنخ إبر انمزركا زوي سلال

 ايهاذ عيان تئذلاو لاذ اتعنشان الف ثي ار بتذلا ال تلقا ءالادملولاونأل اق

 امييفذوتلا< دتباقملم بتالاوأ هللاةف اقع سنا ا!ضغب ىفد-تأرو ىدمةع 0
 3 03 هم 2و9 نا

 دسعوأدشنأو ةيهاد/اوهوريفقنعلاو قمنا ثيللا ( قفنخ

 لصالااذك سنريمهلوق
 هل علو سومأقلاح رس

 عمسنوكي نأالا سنريتم

 هسدعم هرثك ه ستر

 اذك توملا نمقانخ قهلوق

 قضرعت لو لالا ىف

 هطمسصل سوماقل حج رس

 نماذخ اءامللا مضب هلعلو

 حدو ءادقانكلام_هلوق

 قباودلاوسانل اذخأب

 سنت” هتك هر رحو قولا



 نا غوت

 ىفطيض(لا قات وهلوق
 عفرلاب حاعتتلا خسن ضع

 هعمل مضومارعوف

 ةزامعإلاىذقناخو هلو
 ضرح ةدام ىف فاؤملا

 ديدشلا ضايرجلاو ضررملاو
 دشنأو مهل ا

 شان رحةصغىذقناخ و

 قدخىدقونخم قناخ لاق

 هسه همك

 و 7 5
 هقيقحتو هنوكه عوقو عمن يوت ا سما هلا كلذ لاقي ىرح ىأو عشطسلا

 قيلَخ قام ل ا ا و

 | ىئاقُُح كاذراصأ.# فقل دق ىذلللوشتن كلذ نم رْغلاى موةقالطان دليلا[ أم و

 مل مس

 ْ ىلا, ةطاحالا نمذوخأ ضل ةلكلاللا ةقواذلا ون سحلاو واللا كلذ موهير كنلمع

 1 لسةعلااخغغاوهع امطفامىدأ او هرعت دباذا ةرصشلار.ةردجأ او ارادح طئاخلا ىممكلذاو

 0 دحاو عجبت الحا قاحأو غسبطلا لصأوهو

 ؟ةء اه 2/ جيف دس سوو

 ا 00 8 5 00 آكإملل قلمكو
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 رمال ا كالو ولسا ودب وبسناكتتالقلا لأ عر اطمن

 ناريبزلانبا ةبطحفو 0 سال مرو بالا ةدصثب دس قو

 وهو ةغلامملل"انملا اذهو قرةتدعن و ةاواحاو هد :قدحاو هباصمك اًسْعتدق ةٌنوملا

 د موع» م س2

 هلقالَخاللاقي حالصل اورمللا نمبيصناو ظلاقالكتاو َتدوْسعاوندودغاك لعوعفا

 لاكو نيدلا ىفح الدءالو ةرخ رخآ الاىفالو ردتااو كح زال اي داخل سر و" وةرخ الاف

 كارعالا نبا لاهو ريما نم بيصنلا قالخللا قال نم ةرخ الا ىف هلامو ىل عت هلوق ىف نورمسفملا

 ارواب م صنلاق الفتاى :ربنبالاق نيدلاقال_لنا لارا سال وادا

 تبان ن يناس كنأو
 ف سس 9و - ةدو سم

 ادك وام هلظن موعطعس د هناف قالا ذمونم نان

 اهنانأثيدحفو بيصنلاو طخ ملاقالدلا قالخ ندةرع رخ "الا قوهل سل ثيدسحلا فو

 (قخ) نآرقلاهأر فأن م ماعط ىف كلذ هللا ن بدلا نم كس دنو كطح ىأ كال مهنم لك أت

 رَدَصَمْنَونلا رسكبق كلا (3خز ا امر عدم_بح  الوديردنا لاق ةيفْحفذخالا قمت
 29 هس 77ه

 ليو ةوكانلنا ا يا وق وفى دودج :وهئاقنَح .راهدح هعمل «ةيفح إل ]وق

 همم

 هدَحفقانملا ارادعتإ وف : قانا امأف قدم ىمفاهسفئةاشلا تقحما 2

 30 و قانذوذ ودق منح عض ا 1 روق ل وهسه هل عفاف انتخالا و

 ل 4-37 ُ 3 02 7 2 4 5 27 ٠ه ىفإو

 قاندلاو ه,ودذعام قانكلاو هب قدح ىذلا لب |قانللاو #* ضارة صغىذقناحوو م

 يع



 04 (قلخ) ىناقلافرح « ءاخلال سف

 راغلاءاقل و ريغصتلا ظفله لع باغدق وهم هرهظامامهلةواضرأ ] لعل اراغلا انطابامه وأم ممم

 هوس قاثيح سرفلا نمل اومههابجتاواقلخ ىلعاوبص“ لاق وهبئطاب ا.ىلعالا

 و ا منامااهآو ِ
 ناو اًقيلخ س نقلا هحو ىف ةد مع 8 لاق نانبنإلاجو م نيئرعلاك ى مه و|هق امض مد :ًامصق

 لاق نيعلا كارد: اهلامثو ايلا نع . نعناقيلخاولا 5 أةبضقمت مج تبقل ثيحامشو

2 

 لقوبرطا !نم برش قالا قول ناو ءاشاخلا لوقي موضعي ونينسعلا نين" ءاقشللاو '

 ركبوادشن نار فعلا

 ةس يعور ه هس

 انمط قولا نطلخأ 35 انبعمدج أ لنا تاعدق

 ىلءنيطلا عقوف مت ّةم_ساف تماقل بالا 00 ىلع م ست اقل |وقرهن أها عد

 ءاقت_هسالاوهىذلا ببسلا نعقولخلاءنيطلا طالةخاوهىذلا بدسملاب ىنتك افاهيديق وش ||
 ١ قالا ادشنأو 4

 مساموس و 2 م و7

 اهالخو اكدوا نب #3 ورعلا نورك الد سهو

 / هدم هم

 ىلا.ءللا ا :اقوألنارهتلط اهوسجتأ ارم ا تقاس وق و ملهنقل ناقد و

 ب ا نسحأ ا هعم لمت #3 بالغا كنعىرعش تلا
0-6 

200021 

 0 بالم ا, قاخدقرفصأ #*

 بطلا حاو ولأن مهريسغو نارذع لا نمدخ» فو هرانم بط قوأشلا وقولدنانةأر ا تتادقو

 ىجنامناو تثأ د ىومااو هنع ىهنلانق ران اا درودةوةرفصلاو هر لاه يلع باغتو

 ىوهنلاث.داح آن أرهاظلاو ريثالانبالاق يمال رك نقوعاسنلاببط نمل ١

 د هد* 7 ةم ري, هر دك هوه 2

 اذكل ياخ الفوةنمفِونار 1 ردح لاوقك ريغلا ةقا2 نالف لاقي وةءوزملا قامختاو ةخسان

 هسفاك ل لاذ همفردقي نكد اك مضلا.كلذاق اس دقو ردح ىأ كاذب قءلخ 1 ودب ريدجىأ

 هناوثنوملاو عسجلاونانثالا كلذكو كلذ نم ةقلختدنا وةرد< ى أك اة مالا اذهو هَ م

 لاق, قات اكلذكو كاذلعفي نأ نم هو كا لعب تالو كإةلعفي نا وكلذل هني نأ قيل

 لاه كلذ عفتك ناش نإ قاسكلا نع ىحسو ىنانعلاعملعا اهلل فورا ١
 كلذ, لخا وعفرتفكل يوم ا:لوقت برعلاولاف كلذ لع” نأ كبءاسالا قاخ نإ اودارأ

 2 ع 3 هيث 8 ع 5 آد
 لاقيوههشأامىأ«ةلخ امو هسثى !هلوءلخوهو كلددحو فرع !الوددمسن الاف تصتسق ظ

 اذك ملا نعناةيلخل او هل ]وو

 مو سوماسقلا حرشو لصالاب
 هود همك طيض ىلع هل راعل



 نموه ءوُسلا قاشو هلوق

 سوما.ةلا فات مرتو حرف بأي

 ا 0 ٌفاقلاف رح ه ءالئال صف ما

 ىشعالادشنأوءادلم تناك اذا ةرضم 2
 بث 5 7 ور موضح

 تدب عضال تلو قايهو * ةيسارئاقلَح قرحدلا ل

 هبملع باد ايش هلام ن نيملع تيل نامرحاالا روما ادكالركيلا نأ بعقل ينيرم دارا

 ساعات :رضصو سلم[ ن لق لخ ل بجووتسُم سلم لم مومو سل 16 * لكو لن اوكلانه

 اسرق فصن رجأ بالاك رمسك الو مصواهيف سيل قا

 دما ءاضقلا# 1 #3 0 والا اريل

0 21 
 هم“ 565

 ةاغسلاك ةنمسما الامن رلا لئمءاهتاخبو قا ةأ ساو رطملل 4 اذ : ودبل ةباصسلا ةلكلاو

 رزعلاديعنبرع ثي لح هممو اهلنا منال لسور مدس ١لاق ءاماذنا

 ان هاباوأ ميكا اواعاوناك نا هنلابثكف لدا ا ًارما ىف هملا بنك

 اروع مهو ءاملار ان ةئالكناوةتمصلاءاسأل ار هصلا نمءاةمرلاءاقلشلا اهجيزاهانج

 ىارلا لاق متاملاوعزانلاا هيلع موقي ةيكرلا سأر لع نوكن سلم ماظع عبرأ

 يي وم ثم تبت يد 9و هر موسع

 هقالخدابتابرح ندا #3 ةيسغ نمل ًااوكسنرداغذ

 ّى "سا ا رج رادرتام اوّنالو سالما قآواتاو اة عدلا َقاَنو
000 0 

 اراب ابا اق لن 1 يضل خر عراصوملا اوحتةاتراو

2 - - 

 مهم س سر داو « انع ع ر رىلعف 10 ادم

 ةبادم 0 )واضد ؟ءنعةقكشو اخ 3ك 1

 ةءنلص د ن5 ديص

 هقلحانلَت 7 20 :كنأ اهنكل 001 55000

 هس ىو 5 ودك و

 1 :اوهتسلمهنقلخ ل ا كد سلم هو نام 0( لبق و ندم امأ أوت مقل حدق و
210 

 ىالهلارو ند

 ) هد هر هد ه8“ هو هم وس ماةق -_ 7
 نو درع مهلا ها راما ناعما

 هفديلاقوتلاذاحدقلا و زاخماو ىرهوملا

 مد و ان 1

 ماما نام حسو أقات نك # ىوتساومّت اذا تح هتقلفل

 2 - ةسومع ر”نوم»

 ماين سدس © دب عريانا :هبوقح تنرق

 0 8 1 ةهسد 5

 الما امواوه اودسامهواةءلخو نأ اولا“ اقتلوا ماو ساوا تسال ءامسلاءاقلتاو

 جك ووسام مات 200 ل0-

 ام مه



 فاقلاَف ٍح 4»* ءاذلال دق 1

 د د . ص "ا رع و علا و 2

 رعاشلى رب نادشن اولا ىقا>نوو وة مبوثلا ساي دعب ديا 0 ا

 سس مو] مس 7

 و 1 امهيلع ردت 3

 بح َقلَح ىطع لاقبفافاضملصالا قل معتسيناكهنال» اهريغيىلَخ هلل. قامناوءارغلا لاق ْ

 د رس ىف حاجزلا لاه ءاهريغب كلذ كدا رفالا فلمءتساغ كاع

 كااهلغيار ْذالا ل ىتحةفاضالا ىف ءاهلا طوقس بحو لذ هللاقي هنالئشبءا ار هلام 1

 2 وسم ودنشتدخم هلوقك هنمةمالعلا طاقسا بجوال ث نوملا ىلا ثاؤملا ةفاضإث أ ىرت :

 مضومد اولا عضوا ويارا ياتظ م افاتار
 اولاكاكتاغدااريغدةقمحنالءاهلاو ص هنالءاهالب هو 3 هول غم وناةاًدئاوهىذلا عب

 لعوهوم بهو لئانلا لم نظرا يعلاز هلال أوت صارخ ْ

 4 0 1و ل ًاوا قت ابوث هاطعأ ان الف ن الذ قاخأو اهادا هاطع لح هقاخأ ولما ||

 ىلؤدلادوسالا ىلالُي وثلاٌقلخ اىلعا دهاشىر نادشنواتلشابوث ||
 6 يو عم 9ص 7 . و ومع

 اعلاعنن متقاخ العن ذتك #3 هنديتف :هباودعىلا ترظن

 نوال هاقلاو نال لبو هيلعمتنا ل ماهل لاه دلاخ ما ثيدسخىفو ظ

 هيشالاوهولاهلَدَملاو ضوعلا نعمءافلاو هقلخ أو بولاق اح نم هعيطقتو سوثلا قالا

 دقت ود 0 و قلق عسي هعابشاو ءالا ا ىحو

 قلخلا ىذعس ىيسإةاب .لادع 3 اهل تيرتدق اداريا

 تاننالءاسْلمةتمدم اقل ةمضانو ىش لكم ىلمالا تالا كولا سلمالانيللاٌىَلْخالاَو

 9 سوس

 نيكلا قلالاريق لااا هل لامال ىذا اريقفلا سدأ هفعهللا ىشر باطلا نيرمعل اوقواهب

 رظقوهامنا ركألار ةفلان أدار ًاهيلعباشأ دش هد رخ . المدقي ىذلا تانسلسا ن مسلمالا عل :

 هسمق ةءال مظتسم ءرفاودنأ كلذ . بسكلا فدو ىءموني قفل نوه اسندل اقف ةرتنن الا

 - د هس

 نوقرلااناودلود قال ىذلا نوقزلا سدل لسو هماعهلنأ لص ىو .ذلا لوقكضقت هم تنالو كو

 هلام ًازربال ىذلا لج ا]لّثما يطا تاررع دو ألا يتدرز عفيف اجي

 ب اوثلان م اريقفن اكبكمش و بسير هنفدزاص لقاك وكلا الوبت اصملابباصيالو

 امأو سق تذبةمظاف ثن دقو قلخأو ا 0

 ىو 2 0

 ١ . 7رشعىداح نرعلناسل هنو )
0 



 ين هبا لا يت وتلا وتل ل ب وا و يا يم املا سؤ نت كش نات خاتما ا :ىنيدش ةظاييقف

  (قلخ) 2 فاقلافرح « ءالئالصف ماب

 اوقف قو قال تالا اذ - هنادلوق كلذكو لَمْ ثيداحالا نمتافارُنا ىهوؤأألا

8 

 بدك ىأقالتخاالادهدا بلاطىأ ثيدح فو صرخ ىقالةخاالااذ- هنا ىلاعت

 ثللا عطقلا لبق ريدقتلا قاذنا لصأو لوقا بذاك. 0 اطول كلامتااوعب

 - « سو-

 '” ية قل و ةيفوا و اهدا وكل اقلخوءاسنلا ت اقلاخلا نو عناص ى [قلاخل نر
- 

 لد ف 02 1 وو
 0 يداعب نالفانث د -لوقت برعلاو لاف نيلوالاةداعدارأءارغلا ىلا ب>ًاوهونالوالا قل أرق !

 ١ لكي الش اونال وأ
 و هر ةهبوو ك5 7

 "نعله وكرا لا

 وأ سأ رد /

 كد م ءامنلمحو 7-3 ديدكلا قلد لاقاالأ |

 رعاشلا لاه اهولخ بوثلا قاثاضد ألاقي

 قوارب اصديدجلو 6 مهلخأس مالا 0 ناكواوذ ته

 يره نب الاف قالثأ ا ذراصاذا ل<رلا قا لاقي
 5 اص < |

 عور , هاذ ىأك ما كذلكَت #24 اه نارنأ لسنا تبع
 5و هس هس و هم ناو د ص ساق ث 9

 وقعد صبة بو ىاح #3 هؤادرو ىفلا فرشلا مردف

1 

 رد_دمل_صالاىهنالءاوسوقىثنالاو رك دلال نش ثو ىدعترالو ىدعتانأ 4. 2 او

 م0قا.سكلا لاق ىناسعللا لاق اد لس قاع بوت لادا كح الاوهنو واشنالا

 ماع د دك هدد 0.0 3 2

 ديسالاو قلة مر رز وقلح مس و مالكا ١ نهى ىف ةةلخاولاف مهععمسل

 هد سس كودو

 رم ثنك قاف تامملادعب 5-3 افا همر م .برعتنابيذلاو
- - 

 أ هيف ةقولذلا تناك اًداد_-اولاهنوةد.قالخ أبو لاعدق :فالخأ أونا عج و

 ةءراكلذك ورثكو ما ااذ_ه وبس بص درآ ًاومامرأ لبسي ىلا ا دولو ناقع اوما ر ,اولاك

 لاك عجب عاق ةرقىذاادحا ولا نموه دل قال ا اهي-او ىأايعلل ا نعق نا أمر ريو قالخأ

 هلوحام عم ق الخ بوثلاقيبيذهنا ىلرعالا نبا نءقالخ اةيرقو قالخ لح كلذكو

 زجارلا لاهو
 - وهاك

 ياواد منار د قالخأ ند“ ةوءاشلاءاج

 - م 44 75 نيك

 دقوةدبد_>الوةةلخ ةمحزو<الواضد ًاءاهرغ ديد-و هاهرش ناَحةح لاب وها قاوتلاو

 2 06-0 00 ْ هنود نجي بيسوع سمح يحسم مع لب



 5 (قاخ) - فاقلا فرح ه« ءاهنالصف

 ةصداو نملاسلاق

 م2 5

 قا هنود ىأي ىلا 0 هنيشررع لماما

 لاك 8 الخأ 7 مئاعسانلاو اخ ل وأ 0 هتهشريغيدارأ
 هسضصو و <

 يي و 0000 مولا ردقتلاقاذناو

 الحر حدعرضز لاق ان هن رقوأ

 »9١م هم اص س 5

 كرش دال و نسور انا 000

 جعجع ه- 2 هذ -

 تنا 2م علا ئدذاسع سدل هند هعطقنالام رد 0 رع وهتنضم ًاوهدعطق 1 آتردقا داتنال وعد

 تكلا لان هد تسرءاسلس
 2 ماش سرنزنس

 ا ريقي ونسب مهعدأ 337 تالا يدار

 و 1 ا

 مندالا ثاقلا حارا ذافطساو موجودا وأو هدو نسراز با فه

- 

 ال ثمتاقاا1ناءاسنلا برضو عطقلل هقاتزوحالدحاو مدأ 21 :نول نس مهتننيبَقيرفتلا

55 
 قو. تقر 320000 دز نقش ندبات زلاَع ورا ازيا نيب قير دل اودارأ نيذإا نيباسسنلل

 لاو هعطقال دق ى اجد اقلخأ انو ىلع )تدق تااق ناسا اتا تل د

 ىشليقو ضرال ىو راها اذناو تسموالا تدر هالو تن والا تةلحامباذا

 ةقيلخلا ليقوءاملاا,مفعن 2 3 11 رق ىهلدقو اهنفءامال ىتاارثملا ىه ل_.ةوضرالا

 تايضاةزرغصبا اورتيجا رحل تانيا ران , الا قلنا فار ءالا نبا رفضا رثملا

 تأ روق ةدحا 9 درعلا اهيهسلا يفدللا اهلا قءاعسلا» امل_ْعان الق

 لخادلا اهله ذاع ههاوفأض الا نوطب هقلااهتلش نال هدلا لاح مها

 برعلاوها مث, ىلعفقونال عساوءامللرار اناا ها ىطشي م ىرخلأ عستتوةرمقيضتاهدجو

 هذهنم مها ثو مهلك اوَقَما ناردغلا الك ضرالاب عب رع-ة.زوءانهدلااوهبرتاذا

 هتقوفع د ءازتفاو ماتا هَماَحو قلص لذالار ذكللا قلو نانكللا ٌقاطعاو نالطاللا

 نا ىلاعت هلوق هنمو الئ اهريغىلا ةلو مى ةقواٌةَعةدصق هذه اةيواكفِإنوةلْدَتو ىلاعت ةلوق

 نفونالرال اةداعل !.ةونبا الا مش لق نلوألا قلو نيلزالا بذكمانعف نيلؤالاٌقاَسألا اذه

 نمو مهيذكو مهقالتخ ادار نيالا أرق نمءا رغلا لاك نيلوالاءاركف اها نعت نيلوتالا قا أرق و

3 

 قتوقاةراسعو ل_صالاب

 نأ ىرعغزالا نع لئاحدلا

 نموا الءاصاإلا نالدد

 ءانثللال اممم الوءاملا

 ءامستسالاردعتل لملاو

 ةهوقنماريفءاملادعب واهتم

 ههمعم ه دك هرظناف لحدلا



 20 5 700 ' يا دا هز 4 ا 1 7 ل رن دو ا نخ "دي وسلا م ارا ميال يي تاز كلا لا ل 5 ضيعت نعل ايش رف 0 نع سل لا ص ع
2 / 

 ..(قلخ) .. :فاقلافرح « ءادنالسذ نا
 اب يبوسي سس هوس هس سس

 رو
 ا قل الّدناو ونا ق ماتلاى اوان ال اكوهو لهجانأ هلتقودو« سم نبا ثي دقو

 قلنا مت مهحيراوكلا ثيدح فو قب اللا اهعجسوردصموهوهّللا َى وَ هولا قبلَ مهلاقب
١ 

 ا قداللا ا يوب ايوا ل مهلاهةيلطتاو سانا ة- ةياذللاو

 اهقلْسواي اع قاتلا هدم هذه ىنامعللا ىو ناسنالا اه. قاذ ىتلا عيالنا

 دسالاك قئالثلا عجب افا محاص قاس يئاذار ردولْس لاو
 ه 5

 اهمالعانش قيالللا مسق 5 قافْدِدلا مقا عتقاف

 6-2 5 وه

 نءةم للاكل 1اس يع ةرلبلاو ةنرالاوتدبلا رك اولا ةرطغلا هةقا1لاو

 تانك نايت لاهي اهدنا لاح |
 وءآإلس هت هه دك 5 1

 قذاو مر تنزالا دادي #2 ةيدسأ بازيلا

 قئالتالاجرلا سعب ةقاذا : 2 هيَ رغالا اسك اير

 رايي ل ارا قياسا اوهولاك5 ةريعشو منك قي عجول كوكيز وجيد

 قلقناو قلو تكا داش بلان مياظع قلاش لها كنإوليزغتلا فوةعبسما

 دع ملة نازمملا فئث سدل ثد دا قو رجافلا قلاش نموا صااخ لاقي ةّيصلا

 3 ناسنالاةرو لهن ,تةيقحو يملا وعلو نيلاوهوا وكت ملل م ا 500

 اهفاصوأوةرهاظلا وصل وللا ارتفع للا حاف افا تزا اوه سقت ىهوةنطانلا

 ْ ةيينطانلاور وصلا فاصوأب ناْعَدعَب تاقعلا 56 اول اوةدصبقو هيي وأام-هاواهن اعمو

 3 2 5 34 ٠ 2 2002 ٠
 : ققلفلا نس ح دم ثدداحالا تر ركت ادهلوةرهاظلاةروصلا فاصوأب ناقلعترا مرثكأ

 عءأو ٠ ا 0 - 1 هس ع 1 .
 نينمؤملا لنك !هلوقو قلما ن سو هللا ىوتشت هزل ناسا لسنا مرتك | 7 نورك نوير

 بصي

 مالت ثعب هاوقو ٌئاقلا ئاصلا جرد هقاخ نس كردم اد.علا نإ هلوقواةلخ مه اناا

 ىد درسا 1 اعشن دحف زو ه ةريثك ثد داحأ ا اضدأ ١ اثنا ءوسمذىفتءاج كلذكوق الخال | راكم

 ةسلعلةشيامو هسهاونوه هاو اوهباد" انو هاك ةمناك ىتآرقلا هل تاك اهنعهتلا
 4 2اس 5 .٠ ٠

 هسسفت نم سدلهن اهلل ا لعياع سانلل قا نمرع ثد دس ىفو فاطلالاو نسال او عراكملا نم

 مر ما 20 1 و م ع سد. ه

 ا رهظأ اذا لمككو عنصت ل ثم هيلع ىوط“ ام فال خه : ضروف !فىإاوو+و ىا هللأ هناس

 لم قاح هلوقوهنرطف ىفاهولذنوكمنأريغ نمهلهعتسا اذك قل قلتو لحما عسنصلا

 هفيج ىأ هقاشرغب قاضي نالفوراهطالا هل وأنانا نيو عتضتوالاهيرهطأ ألمت

 لاق



 مر (قلخ) 2 فاقلا فرحا ب ءادلال صف

 هلوق كلذ كوني ردسةملا نسح اءانعم نيقلاخنا نس حأ تلا كاشف ىلاعت هلوقفلاكو ىدقتلا

 لوهريدقنهقلَحنيطلا نممكل قاخأ أ ىلاعت هلوقو ايذكت وردة ىأاك فإن وةك ىلاعت

 ّن ركب كلف كير امس دع فعلك ربا هواش ةوشوا امودعمثدحت هنأدرب

 تالظىىقاشدع نما مكت اهمآن روط» ق.كفاكلدو رع رق ورددألا

 حولا هيفي روصب امج ماظعلا لكي اماطع ماغّسم غاقلع مافن كفل ىأ ثالث

 بالصالا ف لءقدقو ةمشملا وم>-رلاو نطيلا فثالثتالظىف قلخد_هب نماَقلْس نعَمْكَذَ

 ةثالثهفبلعت لاك ةيأرق نمةءارقفد لئن لكَ سحأ ىلا لات هلوقونطبلا ول او

 قل لسور :ءهلوقو قلع 11 ع لافوئىذ لك قلنا و هما لاق هحيوأ

 راك مالسلا هيلغمذآ رهط ممهةلخو مالسالا ىلع ارطق هللا نال هت انيددان عمل قنا

 ريعدقف لعغلا ىصدعن هنالءاصلنا وه لقو هللا ةلخرغدقفر مك نغاو نار برم

 نأ ىلا موبق بهذة فرع ني لاق هللا نيد ىأ هنت قات نري_غيلفد_هاحنو نسا لاقو هللا ٌقاَح | ف

 ىلا َنيدلاوهننامكح ادار هنلانيدامهل وقنالهلةخحالو قولذخ ناءالا لا نة امولوق ْ

 ل.قوءتنانيداةداتق لاف هللا قل ليد .تالىلاعت هلوقامأو نيدلا قاذناو هنلا مك نري غلف ظ

 ا ا وعيد اوىلاعتهلوقو نيدلا ةعصعمّلدي نأدحأ ارق 2 5 اوينهقاتلج ايلا

 قل تر دلو مكس ىلعانت ردك 7 رح < ىعانُ ردقىأةرملؤ أ كانا كى رق (ٍ 1

 ذل تا ةرهط اى قادتها اوقدرملا لاه هللا هاش فت نم سيل ناد ارميا انلا
- 

 هوه 5 2

 لاو 0 500 هلوق نع ىدي نيدج 1 لفس ر ىلا فا ىأ 2 دو هدب
0 

 ىلا هلوق كلذ عدم رسسغ صقان جب جيد مهن وقال مان مهم نيبرض لاول سان )|

 اهنا ىسيرزوسلإ اخر غو اهلا ديدقةقلذش ى .ارعالا نبا لاكوءاشناممارالا فرو

 قاما قالا نيب قماح ل بروق عميد ري كلذ تلقاها قش عذلا ال بنضعيزرم

 و

 هكا ال 0 1 ., اا د تَقحدَق و م 2 ةقيلخ قلما ال أ . دعم

 ا ا رقد هنتع 7-0-5 ياسا تبقا قا

 روسمن حرا لوقهدهاش ربنا لاك لدتعملالاَجباو

 11 سسك عع و و

 كا ئناسفلان شا ع قرخ مان تت نأا

 [سسسسات



 قي ال يدع ور ا ل يل ول ل سي اع ب د نيو للا ردد ا ا لا

 لا ةوارهلا ل ةمهلوق

 ق1 ةدامففاؤمال ىنأمس

 هتك هحولا اًدهرغىلع

 هسدشع#
 لصالاءاذدكض ختماو هلوق

 أرثالاوهعدب ألاثمىلءءاشنالا مهد نيهدسو ىلءبزعلا مالك فقالا ىراسنالانيركيوأ ْ

 فاقلا فرح « ءادنالضق ا ضف

 ل : 0 ِ : 2-2 ,
 هتتصام ىر د الوات قوتدلا!لئمضرالا فة ضماءةرفح هش قالا ةغالا لأ لاق“ ديرذ

 : و م سَ 00 ود ٌُث

 لاك نمو تالا لاك قوقشالا قل لح رلاوأ ةباذلاهسف قتذفامردق قوةْخالاو قلناو

 برعلاض عبلة غلىهروصتمونأل اف ةفرعملا مال عمرهسهلا ل قنم طاغوهاماف قوقذللا

 كلذلاكورج لاكل اودقن نم مهنمو رجالا لاك نولوق» عفان ار قدغللا هذ م وةسردملا لأ ا مملكتي

 مد 4 4 5 7 2 0 م .

 د لء+لاحَرَعْتمفاههفر وك ىهو ضرالا رو قدقاشالا ل .قو حاجا هاكحلدلذناو هاو روتيدتت

اشقاوثأك الجرن ألسو هيلع هللا ىبص ىلا ث و دح فو ةيدوال | رهو ةرقفتملا ضرالا فو
 هعم

 ئه 8
 27 5 و 8. 2 هز هعأع .

 قوفحاا هدحاو ضرالا ق قوة ىهوتاةنأ ذرسقءقاح |ىةستقاب ه.تصقوو مركوشو

 3 0 1 7 1 .٠
 ١ قود ىدوقوة1لاةد_-اوناذرس ق.قاتتود اا ىودالالاق غاللانالا ىمتالا هفرعتالو

 و رع 36 .٠

 55 2 3 7 17 5 2 ع - . .

 قفوقحا اهدحاو ثر دكا قءاجأك فضح فاشالا ءرغسغل اهو روصنمو لاف ضرالاف

 57 نع هَ - 1 3 5 هس 3 3 و

 | اةداهقىخ وادا فل مسلا د2 لاسقن ض :رالاق عشا اوقلطاوديداعاودودسخ الدم

 | ىلا تاون. كلما د_بعبتكو اقيع ارشح مفرغ اذا اسقّس ضرالا فلسا قش لسنا
 |[ 5 سؤ 5 د 8 52 همس قاع 5م

 1 قشلاقالاقهنعرزو هيوسالا اًةلالو ضرال !نفاقخ عدت الود هدام [ةعبض لعل ل .كتصو

 0 م 3 1 ا و هرم با

 أ ىرشالا نيعالرمدد شن اور اوهو ضرالا فد _ةماعةرد قالا عدد_هلاو»و ليظتستملا

 سرفر دافصد

 00 ١ 3-5 5 وى هد و 2

 قور عمر ع تلضو ناضخاكرد 0 هزفع لثالا دومعك عسافو
 - 0 م 0 ني 6

 "005 ذل 8 8 9 لس 0

 ققاعللاءادتقداض]:ه:ىف د تنقواداماثسةوارهلا لثنف

 0 وس 3 0 للا د

 اهي رداوألا و ةقم_ضا!قوقشلااضيأةققحللاو تام التملات ا اوك رلأ ةققلتا ىنارعالا نسا

 ىلاثهللا (قلخإ) رك ذا فكل ذلاقب همرس رع سا اذا ضم اوو>أو سرفلا قدا 2 ةكع نونو نهاد 7 ه2 اها ءءبع و 1
 ل 2 ع هواه 5 0 0 4 . ب

 ١ ملعلا قالت أ وذو ىلو همفو روصملائرابلاق لاخلا هئئاوهلد رثتلا قوق ال1 :اوقلاخكلا س دقتو

 | قالو قلاكنا ىلاغتهتتاتانتض نمو ىرشزالا' نعو لْخ هللا ءامشأ نم هنال ءلهولو مدقامتاو

 م(

 مناد _ءناهعجهاشالاد وأ ىذااوهولحو زعهتلازئغاماللاوفلالانةفصا هذهز والو

 لعد اللرامتعالاب واقد 1 وهتمام ردقترا :ءانؤهنردقتلا قالا لصأ اوددوش ومنك:
 ' 2 ا 4 8 ع ا حا 2

 هةاخ كوت لكوتنلا قدنسد لاهم ىلع جلا عادّتاب رعلا ءالك ققاذاو قلاخ نبددعتلا قو و

 | لاك نةةلاخنان حملنا كراش“ سالاو قلد هلالأ هسدلا قس لائمرغىلع هندسسموهق هللا



 مالا 503 فاقوس . ءاتلح
 - هج تاسع توللا

ا ناد وعمال ةقناكورامسنب لدلك نب فوعن ماير اهرصشلادب و 6 رح
 هعمو هل مع ناهسق

 0 5 07 اح 5 6 3 5 فيدل ا 01 1

 ذ_ث لاةفافيوعهاخأت اتقد_ةففوء ىلعرد_هءال ةرحشلا لاه ديرتنياهللاتفدازونانتقا

 لئاقلالوةيهمفورلافلا 8 رض مسف هإممف هيلع فطع لوا ف هدازهرطاشو نتقانلا ىدحإ
 2 <26 و 2 ب ةهس دو

 قامر رد اسدحسا الف مال وب اهزل رلاه_طعا
 -ءو 5 ىد9و 0 ودة .

 ناكل د اسر ادعت لاق 1

 زجارلا لاك ه.-ان<برشاذا ّقَدْشْأو راطىرئاطلا نمسح اذا ٌبارظضا ناعما
 2 ف ّه 9 00-0 2 و ها مب 3 9 5

 نايقْزلا لاق بارسلا اهيفق فدك ةعساوىأقَمبتتالفو * رطوب ارط قانا نلاك
 ةوسدك هم وويمم ب 7 9س 08

 قيفة ذاك اها كنود 5 قرطد ىليافيط ملأ ىفأ
 ودور 3 00-0

 م

 م 2

 0 راع نب ا 00 ا 95 ةيور ْ و م'ومعم وس سو 2

5 - ْ 1 2 
 قد حرقا قدو ناودلا نهى أ نتحللذكو ع .راسالاو لازهلا نم عاجلا دن عاهواشت ا

 1 59 310 5 هر 3 - 5 3 4 1 2 ب 25 هو 8 2

 لاك هوركمأ]
 200 5س

 اةلودوازر تع 0 ادرع توت ن رنم تكول

- 

 عافت راوا مقلة واخرنم دل مى :الا ثانى نوكي توص اقتل, للا باك تدي وأ

 سرغاللاقدو قاقللا كلذف توصف راها بفرق تك ذافهاقتأم 5

 نناان ٍبامَسلا قلاقيو سدااّةهساولا“ سنا ألا نقلنا قوجناو 0000
 س م1 000

 دلننع وضم قو يلا دنصانو نا ة ناو قم لوألا مالا قولا

 ةةم 8 3 89ه

 مم لافتا قعنإ تف لبق نعاهقرت عسناوأر كيلا تعتااذاديز وثلاق يبعلا

 2و0 نياق منقار كسير يدوب عب وأ ةقفيس اوهو

 قةتدقوةبادلا بْئكاعْرَعدمك اقرا قر 3 ماهق راط عضو من ءةضاغتلا فيتو

 قذف عة توافق نفعا ذا ةيادلا نق قاع رقيقا هطملا سال اك قدفحو

9 

 عمسو َلْعَقْدقَ راقيقح و اقعَح واقسم مشأام وراقتلا وو ءوُصادا حب رشلاو بشل[ ثوص
 مودع ا 0-0 ةومعرم سد

 56 وا سابق فني شباك *«لاك ععلعت وفحاذاسدانلاريدغلا قدا وتوصدل



 ةوتقي و اب ةمييرعدملا تءفع تحول

 لصالا ىف تاممضةقفللاو هلوق
 رسكلابسو هاا ىفو فلاب

 اذك نيدلا بادوسو هلوق

 ةفقوةمالعد هل نهرو لصالاب

 بيذهتلاعجار

 07 قا لطظار ف لشد راش لكي ةلعت لضرالا نفع مدقلان طا, ضد رع |

 | اذطلنح درالا ىلع ف يف هنأ ءانعم ىلار ءالا نبا لاق * مدا ديلا تف قدمك نو فيم 5

 ىرزطاةبغرو ألاف اضي رعديمدقردصناك انامدقلا ناقل نوب ىطنالو لقي

 مدل قام قالا ليد 5 ماع هال الااهةلدق

 0 ةصيختى أ ىلا ماو ىلا مامدالبرلا اذهل اق و

 سا مسك سب < آم - -

 قئاوعلا ”الوأ نع ا دمغل نم 5 اح لا ميظعانالأ

 | قفاكناول الاتاذءا لا ةزاغأاُهمْمظتاوَتَةمَح تركضاذاو ةصرجس نطبلا ةرماض|منأو ىنعامنا

 ىارلا لاق الخ اذا قَسدقو سلا نيون كك

 قفاوللاح اوس ءنالب * انتيقلا 1 باك !اءاوعّتوع

 | نيالاه برغم اوق ةرمشملا قفا ناهتفاحلا وءا وهلا ار ةناقفاسللا اوبهذاق وفخداللا فق قو

 | ناقفاخلا ث.هلاوألاك امهنم نامت سيذهتلا ىفو اميين نافع راهنلا وليللا نالت كسلا

 ١ اولاقفاقرسشملا ىلع برغملا اعف بئاغلاوهو قفاماهللامتي برسغملا نأ كلذو برغم او قرمشملا

 ةنؤرلا# ضرالارء(هسلا قرط ناقفاخلارعش ناواالااولاف امنافاخلا

 هلك ًايهمذ مي ىلارعالا نما لاو 0 مد ن كفانا بها بهالاو ه

 ص مالا تس ناقفازنا ين نيدلاخلاقو ه.مكصرىأ : كلت كك ز امها ١

 لاق ضرالا يناجي ناطيحتن اوهناةذالاو لاق قالا انالذمقاى زا قانعسلاو

 ناكعماكد مل“ اكممناثددلاىفو عب عب رالاحان رلاابهنمح رت ىبلا تاهيل اهلا فاو وو

 ءاعسلا ارطامهو لاه ن.ةذاذنا ناك ل مغا ريشا اك.:.ةءاهنلا فو ءامسلا قر ا نيف املا

 نك ب ا ب ا يو . 2
 ى-و:تطرضادا قف ذبادلا تقفخو تالا هقامض ناو قرشملاو برسغملا ]قو ضرالاو

 0 85 ه 21_- 9

 نءهدانساىرهزالا ىورو# اويكو ةدناو نونحن اقوذخاو قود

 نمرادا ورباحةءاور فو نيدلا بادوسو نيد نتف لاجل عرش لاو دم ني ةفيتح

 قرا لأ لع لطاملا له ؟روهطتوبل» :لقونيدلا فعّضدنعتو لولا نورت ادار لم

 سئاذا قفحوأبرطشاذاَ كو زك ؟ تهذاذال بللاق فخ هموظوهل» ًاوربثلا وشو

فعَم فنانو نلفت نيدلان قه انهه سال لاجاللا ثن دح ف4 ةقطادسعو لاق
 ننة

 هب دوم 527 ع 1 10 رافلا
 اراضسهعما ناك لءقو ناقفلا رط مط برعلال اثمان مو ةفضخةمو مانادا هقف> ىفخ كلوق

 جرح



 ىرهوملا هدروأ اذهو ْ

 م 2 اقلاع فرع ب ءاللا لسم

 اغيب رف قذتو اهب ردا د 000 :

 2و دب 0 ه سا س

 اولد !ىس ولاد #3 لاول ادا: ءْيملا تهطك

 هورس ا 3 ل ”هلملا مرح

 ور 0 98 ب سا

 | 210 ا دوم هتءاخل #23 اهلك“ هلل تةلاطدقو

-ٍِ 

 دهم 6 ا 5 5 4 000 1
 تناك ١ _:مءزدمكحا.هلوقومدةنأك 1 اهاك ”هلملامترحز #3 باوصااوىربننا لاق ا

 ع م ع 2 أ

 كلذ رب هن رضىل_ةملاسشلادانعنيولا تءطأ هوقو امنا اد_هْئطدتو ميكح كن امعزتىذلا |

 7 » 2 ع 0 000 م1 ا
 سس ود مهمابخاو ٠ .ماهءأ بع ا!قأد نر ءلان أك تلعأ6 اتمانءا دعه, تنكمأ العفتاعف ْ

 دعو

 ا 0 اوفا ايهقةنوارصقماصقاناىأ ا صالان مةيهأد ْ

 ا سا ح م
 نا هم دهد-]١|

 تيدا ةردو اورو كلا هاو اق .ذخانرضاهب هيرضاة فخم قف ع و قت '

200 | 

 ْنَد 0 او هديا ةردو ًارم_بوتخهب برضي ىذلا ءيدلاو همرربة قلو ةقففلاو

 وش وو سس دك ءو

 قفا ثدللا ضيرعلا فرسلا ءام»أ نم فاو ىرهزالا لاق ضيرع وة فيسوبشخا

 هتلاوذغررعشي دن قو .اهبد رضي ىنااةردلا ةَممْحْلاو ضي وغاوشف وأ ةردلانئ لاكي ريض
 - هم

 مغب لو ازغادا ل-رلاك اهيرقطي فتاح ناط لح رلا يم أوةردلا ىهةقفْك انام مي رمضف هلع

5 

 لاق هنآ سوه. اعهللا كدىتلان ءىورو :ىفخاف ةحاح باطودطضي لو عجراذا داصاكوا

 اشغل الفوز غيت أ ق افخالا دسعو ألا نيد سمادرحأ اهل ناك 1 تا

 #2 لع

 و سل منة 7 5و

 بررالا,نئاغشلااذوعجشب و 5 ىرخا ديصإ وة ره قف

 ةدحاح بلاط لك كلذكود ..عونأ لاق ىرخأ ب -ةيالوة رع عملا رات ا خلوق

 ئأل اما مد د ارمث الا نبا لاه ةعنغلا يفكاذ ل واع ام! قف أد ةفاهضةيولاذا

 20 رلا قفشأو هدا زنق مولا قفشأ ثدللا ا ةسان ريغ قفا هنغلا تفداص
 داو 9 لو 0س 2 /

 قوش عمسل هنإ رك ورك 5106 دثد د .كاىو تاوصالا نما وهشام ولعنلاتوضوفملاو

 9 سمع 5و

 مدقلا قان> لدترو اوكشاذا ضرالا ى لع مهااعل توص عمل ترملا نيه _:نءنوأو نيحمهلاعت

 ) رشَع قداح نرعلاناسل 7 (

 اى طيضم اح ةقفاناو هلوق

 ة.عوءا خلا حمي ل_صالا

 ةقرفلاو) هحرشو سوماقلا

 قهطيصضو (رسكلاب
 ترم“ 2 "لوكا

 هع هي 5 (ملادي
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 0 او و

 هوو و و سهم عم
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 لافو انهن ةنرظو اجت هبامواهع تيوس تعم ةريصبلانيبامدعب ولاكن تجر :لوأ
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 00000 ذي ا يلا وو 007 0001 0000 570000

 اك (ق 2 فاقلا فرح « ءاذنا لصف

3 35 

 »هَ 5 وى سس 3

 (قادخإ) مسيو روح > (قربخ )باث دوب>لدر وقح سرفول 3 عاسوىأ أةقفدو

 مرك كمَسو قل يدا فعال اوىجنا نعبك ائءلارك ذلاذلا هلادلا داو وَمن

 يل ءهملالادلانحاصلا فو بكس نءلاو ذراذااولادلاق ردي اووْر دمنا( أ ردخا)
 نب 2م 5 ع .ع

 ىدعسلا نانفزلا دع واكمل

 3ه 7 م ودور

 ينيب معيب #2 فلعل هيلع ماط لوو

 رو ذا ضخ لوتويكشعلاق 1 كا لاف نم 0000 رخ آتفذح تءجاذأف
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 هو 0 ود 9 0 م8 يي 8 3
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 رجلان مايصد :قناورفا لاو فلا نما مائى“ لك اقانحالا لوبي رطتلاهت وص عسفاركأ
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 م وه 7” ل يطال ا ١

 قنحممقاعملا 006 #* اهند ةداوه ال غدار لشو
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 2 را تاك ةششحو أ هلقبق ةوقدنملا دةوقذتل ا ةوقدنملا(قدنح )ل مالا ز جملا

 قوقدن+لال ة:الو لاه هلوق برط ضلال وطلا قوقدتشاو ,قوقدننل الق الولادة رهااباهللاقيو برعم ةيطد ا

 «ءرهوخل اةرامعةمت عمد ده ه دءّ 3
 ل ع راف © ا ىربنءالاق برعم ي انفرد خو توق طاقم قاريسلا هريسفو هيويدسهب لستم

 اهعضوّق-ناكفةيت الا

 همسك ةعدارب رعمدل لوقدعد

 ةو<

 لاق لوالءذ هنزو و ةملصنودلا نال قد :- لمة قرك ذنأ !ىوقددح اوصق د> هجرت

 9 ٠

 ةاييحس نونحلا هيسسبرطصملا لد وطلاةنأبجيارسلااءرستوم صدد عوع وهي ل

 دشن او نيعلاءارأرلا قوق دنحلا ةدسعو أ ىر هزالا :

 ةصو س هم 2و

 يا 1  دالو 23 مشمس سن 0
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 28 و ايو
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 لت لاما هلو ةينرما لاق # قوما تاذ ءاسيكللاب 3 7 0 0

 .٠ 2 ا

 74 ىدسد اده سدلو 0-0 قولان اغاذار 611 بتحودق 23 دلوقرسفهب ورك ذلا ققرادنسا قوم ا

 و 0 و سد كو 7 تدوص 8 كا
 ررح لاف قد هزرفلا بتراجلا قوحو وح ا هظعوحأ ار أو ةفرشم اكو ”هلشفو* اهوحةركو

 بك اوكلا راجا قو وح 0000 دلت سمشلاو سما تانيترك ذ ذ
 وه وه ف 7 «و 8م سام سوم هس

 قو يقع قوحلاو ةسنكمل ةقوحماو 1 اًوح هقوح تنبلا قاحو هكلدافوحهقاحو

 ع و ة«# س.سو

 اذكعضومتقا ادوار مما دارأ مهسؤرهقوخاماوقأن مدمحس هتيصو ىف نأك ماشلا ىل ادن ثءونيحركب ى ىلأثيدح

 دشو مضلابلصالا ف طرض راطالاوهو قولا نمنوكي نأز و<ولافس 53 اهتم رخل 22

 اس كردّتساو واولا يك :
 لا ا ناك ١| ةساكلاة واود يلا

 هقاوسءلع سوماقلا 9

 ميس

 توقاداهل ضرع وة ماك
 هسمعمو دكه زر



 لصالاءاذك اهارتىمهلوق

 ةءاهنلا قرضنلاتب هلوق

 بنتك فالكاو هاهتخأ

 ىومعع# هبستكف ورغم را دل

 لصالا ىفاذكىركتلاهلوق

 نوُس

 لعل دالاذك زون لوق
 نمس مساذا قدح أو لب , الأ نم كاملا ىارعألا نبا نع ىرهزالار شل بالا نينا اولا هدهب ضاس عمةزودلا هده

 فالاف رح يب ءالالدذ 0

 ش 1 31 ٠ هم2 سو <

 رص ا بزعلا اذ فكل له #3 ىريربق ال با ارجادمعو

 ىرغشناعارت ر ىمةشدفو #3 رخال نظم 0

 #23 رحلاتنا بات *

 لا ظايتغالا ةدشْوَمَلا (قنحإ)

 ا ادقاس م قدداع د الط لظ ىداني اعيحو

 ماي 5 تا منصر 0

 لاتنسو ونحو دوس يظر دكل مول قب اىأ

 : 0 ليج زسداح جار لا طاوس ادقو د قيذَح ضع ىلم مدعدو »*

 ظ.غلا قل اوه تع ىلع د ةعالعأ هنا ىلع قال نال مالا بال تود --

 . ريعبلا تأ كلذ لصأو ئاصتلاو نطبلا قو قانحالاو اوهُعّضعَو هفوح ن مريعمأ اهحر مام: راو

 هفالخ مظكلاو نطبلا منبر رتجحالا نا ثدح نم مطكلا عضوم عضوا“ اذه 2 دس

 ىنارعإلا نبا لاك لعد وداع وط:لاذا5 رحب ىلع مظكام وةرح ىلع الققنحاملاقمف

 لزن ادت نا لهج ىأثيد>هتموالثمهيرضفثيدحلا اذ_ممرعءاجو ةرجاراللاقيالو

 4 د هءوا م وع

 هةر رسلات لق تلاك ند وهفورغهةنح و مكيلعق نحو هو َبُْ

 ومءود 5 مو مص

 ىذا ظيدملاوهو ملا نم 3 اهعروتسو ليش تاك ام

 ىركنلا لس لامن عجة ين ءاجدقو كرب 0 ل هال دقحدةحا 1 2 ف

0 

 ٌىنح ضعن ىلع مضعنو 23 تكد 0

 مم م ٍ 03 5 5 م

 د.سللاو بأصل 51 طل اقوزاقانحالاو

 - وو صم ه 2- نم 0 3

 يا اهلصقنحأ فاهنم د هسدق غ 1 رر ران ما

 دشنأو ساضلا قنا هلا ونأ لم وحاللا او مسللا للا نسما

 ا انامذق 0 قا نطبللعاسنالات ااه دق
 رم

5.2 

2 
 هل ”ت هو ع

 ةمرلا ىدلوقىفىمدالالاقو عيفيامد عبو سرت اذا قنةثوهفع رزلاقدحأو

 رمل فاك رافال ٌ

 و وِ - 0 مث. ت

 1 ماو تارحجأت م زوار 1 ىهو ىدضتق ينام

 س هع

- 
 هدمس نبأ قدور يد ىأربعبلا مانسونح وداد الا نما دهوىرهزالال اق 1 مهشن اخ 5-5 52 ع 27 2 2 31 3 : 5 ,

 قمح 10110 ل ل ا ا ا سطس هس سل سس سس سس سس سس



 فيس سو ةيصحشسوور# - - ١
4 

 مومو _ ملح كاطع فاقلا فرح , #2 ءاملالصن

 مولع صصص ُّش 8و2

 تقجودشكى 0 ا نارا 3

 دساكلا قجسالا اعل راما 8 ءالا نبا 35 ا ةرضاابقو ملا | | 4

 لسرلا قمح او قى فيولا انو 7 احب وثلا قم اورورعل اشي قجلاو لاقل معلا ظ

 ىناكلالافوىربنب لاق قمنا برشلعتلاو هلانيمالان ساس
 يل انكي راد دا * قضم كان اب 0 ١ ظ

 لجن سأرُ 0 5 واعم باص إ- 2 قا نيووعى ع وةسعألا فيفا حلاو

 لاعو دال ورم  ةنأز اسنالا بصي ىذلا ردا لطمءاقهلاو قالا تاج اخد

 بيص قرد اكل اعلا لئم قالا ىر_هوحل قجدقو نان. .صلانحي رو *وهىنام للا 6

 ما ذتنقاجلاىرهزالا تبنئيقهاو قيما واح او قوت بردنملا ةيوتاسنالا

 ماعطلا يمك :رهزالا ققمول اوه! لاقو تب :قيقملا تأ موضعيرك ذولاقمثسهلا 0
 2هو سمس ةوم 9و9

 (قلح ) امهوخو بدانياو ءاطعلا دمصي رب طريه او صخيراذ ايو مقامواق امنا ]

 لاف دل ضايي نيو قام قول اوال اوكا

 د سب هءدمو و

 ددمعلاوو 5 نك داك د قدنق الو لاا ا 1
 و هه - -

 ةهم ه9 ني مح

 نول ةماهقالجسنيعلاو 00 ايداهفوَحُز هند

 ا

 كلكاذا ئداا جلا 0 طابق اللا ليقو نطابن تكلا عضو م نم نيعلادق رام قالُخاو 0
 هموم 2/0 2

 أهل نمل قلى أمنافحالا نم قيلاحلاليقو هينيع فاذا ل .رلا قا لوكا || 1

 ل قو قره قل اذلح نتا نامل اخ قالجلا لمقواهح اون نمهلةملا ىفاموه ل دقو 1 ْ ٠

 1 20 0 5 2 مس 2 2 -

 قيلاجالا هو .و نس> نمرهظدالا_خامم ن الفءاح لاق لدبكلا هدوسب ىذلا امان بأن طاب ا 6

 2 / 1 2 0 5 2 ١

 ديلا عزفل ا نمهءنمعق الج باقنااذا لد>رلا اجو هسقدح |
 دبع و

 بعل اهنيع قاع || 0 تقامكلا ملا ىو ال-رتأر

"- 

 و 0 سمور سا م

 قيلاجتل قو كل ذنمةةلنيعوداوا طلاع ضايب يشم لوح جلا نيعالا ن 0 لاو : 3

 زحارلالافاديدشار 07 ةرطت ل قور اهث هيلا قكمسوداو ىلا الخام عج مذا نيعلا
 «وأ م

 ه َتسو رم هو 8م هاب هده ع ه ولو

 اهرزأافدقو 9 3 ع

 زجارلا لاقوا تروعأر د .1ءمضُا امد ا قيلاجٍبيذهتلا 1 ا

 ادم سس

 1 ا ا ا ا ا و
 . نار ا عدا 3 كر ا عا 27-1 / ,

 لوحي ىتلا نيءالا نم هلوق

 لصالابا كك ملا اهتاقم



 7 حسي ا: هينيم جيس مج 0 ع همك

 ا( ا يف ىذلا قمحألا نأانعمو لاك ةريح هدوح | لذ ور 2ك« .لاضعب ل ك_بولاق

 يل .هيفمو المال ىذلا قدحألاو لب هو نبا 1 ل اناس رام

 و

 ( تمول لاغغ * رخؤمومدةمدملا عمو لاق هيد ركع نموه هم رثستفاعل رمس

 9 ا مك ذو ناشأ- كَ مل اريئاس نم مهراسع ىلع ىف فو بغت القعلا باكر

 ' ةيقحو قا تاذ ”لْسَحىأ قبلا نم لوعف ى دقو ابكر راف وك حل أ ل قط سايعْنباثيدح

 1 نأ كرو ا رح اتي دا قو < هش لعلا عمهعضو مغ ءيشلا عضو قطا

 5 ةريخللا قوية أما ل وتل ا درر وجو هينوه هذلا ثدتك امد .ةقومأ عشب

 برعلاءاشبل ضم لاكز تقلا لع
 هه تمر وو . ةهص وو س

 هقلعم ةصخ شد اراد | :ةرك نالت

 ا مَ علا ذهل دق ةو دش م رذداولات وكي نأد ميول اىلانااللوت

 1 دا قل داكن أة أملا ةداعن هثاك نا وعدا 00 تسنلال ع

 اعلا 0 هلك هلمااهيقرمتلا لطي ىلا لالا ن تاما 001 يسرا

 قووجعان 44 ةعمل ل كيلعو تصصادقكن أن 01 ارقك :رالوك او ىرتف بناسدضم هل هنود نمو

 ريسستف ضن ارمغباهيفر ةرمقلا رتتسا اذا تاق لاس ىفانر "- هلاق : وتامر و رع و علك

 رفا هلل وأى ل ةبدنالق حالا م ءاذخبأ هنمو' لاق لوس عيصأدقدنأن ظرو كارلا
- 

 9 ه5

 هديسزا ةقلر هلا ىهء اجلا لَدبلاو ةمالكلوأب ل ار غد قف هقج نمت همالكو خا ىلا ىهتنا اذاو

 | مالليقو هباعأل سي ىذلا ق الات ييشفة لمجال هللا ةماعلا اهيعستى اءانقملا هللا

 قراشدالا نبا كد ىربنبا لاق هلا اميراش بقعا الر ملاءاق: حلاو لويسلا ىَرك فت

 نلوون ,رالد كنور ها قرا رشا ذا لج را راف هنأ
 كا ا ل 2و

 انيناودل تح اَناناكو #2 هتْشأن منامْشأ مَ
- 

 سمس - 9 يمص نر 00 -

 نساهم هبلا 3 يون قج+ةمشع

 ةءاورلاولاق ا اند تاج ذدلو لاك الذ جاجزلا مساةلاوأركن اولاق

 دشنأو 00 رولا خ نسا لاق ويلعاق مسيل ع قسما ف

 ذا هنا 6-2 2 37

 ا وق واهب 0 أل ىلع 7-0 ع الءم 06

 أقملاف :رءأذل ىرهزالا لاك يلا هناكل عفراهعضوموةدن ازةعح ب فءاملاو



 ناك (قمحنب)  فاقلافرخ ه« ءاطالصق:
 ل 7
 0 ا | سا

 ا 2 الا ك1 1
 ىلع اريب زلاوب أل اق عضوم قئالخلاو ةيهادلا أمن أن م

 قتال عريعر 8 هيىلزاتنأ ضرالا بار حأ

 ناكسا ىرب نبا لاق هقئادالاةَوقالو لواللوقن 7 ًااذاةَقلوْلا َن 56 ادقلاةءو

 هملعادهاش ىرامتآلا |
 و د7 ا اجلا ندا هع هو 9 _ '

 لئاسفرعلاهلاسامإ قاوم *« لكم لكماوقألا نمل ادف
: 5 5-5 #0 2 

 هللا مدح ندير لاك هتلانالا 5 وقالو ل وحال نمةسنيمةظفل ىهةاوللا رك دس د-1اقو

 لوي هريغو فاقلا ىلعماللا يدق ىردوملا اهرك دادكهريث الانبا لاق هتدجلانمةلدجلاو

 هم ةنوهملا باطن هللا ىلارةفلاراهظإ تاماكلا هذهبدارملاو ماللا لع فاقتلا عدت لقوا
 لوحالهانعملاق هنأ دوعسمنانعىورو ةيدويعلاة قس ىهور ومالا نملواحتأم ىلع 11 39 2 و و أ
 ورجل ببذل (قنلح) هتنوءعالا هللا ةعاط ىلعةوقالو هللا ةمصعبإالا هللا ةنصعم نع
 لة رجلاو يل ئرهؤملا ”لعلادضوجلا 06( ,رافثتلا كلذكو نب ناردلا لا

 مث قن55 ذوب سالم

 لجرو قا َلَلَعقاذا ل جرلا قمتساو محا حسو ةقابو [ةجواةج مح نجل قعلا ١

 سَ ملام اوس :رهوخلا «قجلا ىا ٌرلابسل ىف ا* ةيورلاهد>ا ووقع قل

 قنا مكمل نبدي زي لاق قو هنافعمم علما ظ
 م ل د 6 ْ

 ميثالا قلاب اراكنو ىنتلالوحلا رتقيدق

 ئىشةنال للعم و نا . وو كاز نا قدك نب ورسم 9

 ٌّك اودلهف ا ماهيف بمعتلا عن ردا ولاكو لعاف اضفا كلاه ناكنا و ىلهاولا# اكهياوبصأ ْ
 5 0 ا ا 4 ع اد 5و 1

 هطفلمادقر ذطخك اهانيةغص ها ىرداالفلاه ناوجع هن ويدس ىكحو ناللاكح تاك

 5و و هم و عم

 قخلاىلا هتيسناقس كلج رلا تقحب 9 ذ هيو جحأ و ل ا اوه .رعا]

 قالطىفرمع نبا ثيدحهئمو يح هتددعأىأهتقمكاوهقحح ىلع هنذ_عاساذاهستقماسو

 دعو ييصساو خاله رانا حرا ومسالاضيت

 -ٍء ب ع وسب 010- 3 2 لكمال و عهد 1 . 3

 حيوازعماىلو لوالاز هلعاف مسام ىلع قوهساىورو لة قومتسال_:مدعتمو مزالوهف

 رعاشلال اوقنعسامعلا ل .وىرشزالا اجلا 046 اذانالفقءاكوزع

3 

# 
 مو-

 بابلالا ىودلعَود سا" لا باكر فهل معللثا

5 
0 

1! 
1 
3 
0 

01 
1 

2 

ْ 
4 

 ١ رع ىداح برعلا ناسل ديه (

0-1110 

 ىلغتلا نوم نأ ل<
 2 رحواضتأ

 سوماشلا ق3 ولا ةرق
 ريشك َ رصك ل ]ود لسحب 2

 م هنسمكا لاشحالا



 لصالا فوه ادكموطاوهلوق

 لبق ءانودباضيأةياهنلاو
 هعمصمهيتك“ اهلا

 2 ا يدا كة دا لش فم را ياسا
 : 0 ماك 3 ,/ 0

  (قلح)  فاقلافرح « ءاحلالصف 3

 رب رح لوقهنمو لوما ند حي رخدن اكءاصخ

 ليلا عور ةلادرَط اشو حر #23 يللا يرمى

 و

 كل ا:هىلا 1 ويد تا نالا حانموا# هتموهو ءوسةفصق الملا هدسسنا لاف

 100 ع تت ا سا 2 تل ا

 ل نا !لاقب رمثلاف هيموهو كلذ عم قلعت الودافسلا نم عسشت الث آن ان الافق المل و

 0 2 077 2 ايل هل يح 0 7 1 2 5 00 0

 ثراعاذاربعبلا نيع تلو مرق اةلح قلو لا قلحواهجرفءاداهباصأف رج ااهعلو ادئاذا
 وم ةكم سا

 هنآ فار ءالا نا ن نع بلعت ىح ةمايقلاموية لح هستعهللاٌك فة كَفنَمْثيد لا فو

 قو مهرسشق ىأمهقلكمت *اك هموق ىلع مْوشملا قلاملاوةيقرْكف ىلاعت هلوةكاك وام قع أم

 | الالم يا ناكسأاعاتنم ىلا ىاةقلا اننا ادمكملا بد ىو رثيدنلا

 موسلا ل وقلا ورلاطت ١ ويح را ةعيطققلاحلا بْن لاقورعشلا ىت -وملالصأ تسلا ّن نيدلا

 ا قلحيم وقلاو 3 نون لك قلنا ةنسلاقلاملاو هتك ايش اللا مهن تكقو لاق و

 لثمقالحوهديس بالاك قالح ىهساو شكا ةقلاخلاو اضع مهضعي لتاذااضعبمهضعب د
 ليليا رقت ىأقلحتامنالةقلالا نعتاو عشب اق 1 م م

 5م عد 2 ا

 قالح سأكياوةس مهار أدق 7 ىادتدعي شيعلاب جام

 ىرهومادشنأو ةيلاغلاةقصلاو ثدن تلاولدعلا اهخلصح نالرسكلا ىلعتينبو

 هدوم 2 و < هام م

 محملا مهجالو باكرلا برص 5 ماس ؟ ىلع موب قالح تع

2- 

 2 9 0 انك أوو رع دعقملا أود ل قو قاطلا براك مزال تيبلا ىربب لاق

 رمسقت م ملا“ سكو 01 تلا و تاتا رسام ”اكةيدماةنسلا قالحواضيأ ثأأع نمكوم سسك دح اولا
 م جمعه و ود

 ونادي قف سانلا ب هت ايدل لينا اسر رست 0 جل

 «ء93عم 3

 بالا ة مولا هضم ىف رطل ناكر ىلا ءامرىأهوطاو «بفمىدوزتلافو اركي

 قلاحتاونابسةلاءقلعتو متابعا فن عكا مركصلا ن نمّلاخاو ةَعْلَسةدحاولا

 000 اتينا نم ووسام يره زالا لاك ركل شيراعتا نمنابضقلابقلعتامق.لاحم او

 حطي ضماح بنعلا قي يش فرواورصخا فوت ريمركسلا تامل تدني رص قالا :فاطاك

 هقرودخود ارم نوك ف دو: ررضتعي ىذلا ىلا بنلا دي انهكراغصٌ قا لوم

 ةنفض- فأن 5 عمره 1 ”دحاونامرلا تح 4 نة هلدو-نوكمفر علا زاملعجو نيطبو

 قلخلا وو دموي مهراعشناكى واللا ناللئاونبركبىلعبلغتل موررمألا قالك مويو

 ١ ه2 .

 ن



0 

 25 ' (قلح) . . فاقلافرح « ءاملالصف

 لاف هديفنوك
 8و ا ل ا وى يل ساس و2

 هلذاو: غلام لولممددر 08 دحام ضب قلل اذه ى زينب

 - ١ ئ سب 2 و م

 س 5و سو

 0 ميركدا ماو مهم 5 + قره رداع رام
 ك5 ٠

 قاطو قلاوح علا ولفاحو ولاحةقان و فار رالاو قل اءنالافءاج لا ةيريثكتلا لال وذم 7
 سسو

 هاعمو عرضلاو ةلاحلادسعو ؟لاهتو هقلحملا هنفنتلل ناك كذا عرضا قلااو

 ةراَرعلا لد :الا صد ةئيط1لا لاف عدباك ع باو تلا هنأىدنعو 1

 هد 8 مام و 7

 تا اركسش ا هتارض قلح اهل 1 تصصأسيلامالالا نكيإلناو

 ىهءد |[
 5 1 ركستو كس رن اركب ناو لاحم داي ارضا عاو

 هريغداو رو نيللا نم

 ا 3 هم 2 سس جه ص سه

 تار كت اا تسود سيلامآلاآلا نكيهلاذا
 تا ى "#8 ب

 00 الا : نمّقلاخارضنلا لاك و ةئاث د كاذكو نيالا ةريثك الفد قل لاقو
 وم 7 57

 دننللوقهنمو هنملهلقل نطبلا ىلا مضنلل عفت 11007

 اهماطفواهعاضرإ للي 0 قاس قدس تسب اذا ىتح ظ
 عرضلااضبأ قلاهطاو عمل اذه ىلع _يلدهقا.دا وهّنمل لقىذلا عفتر ع يضل ا انهق لالا :

 لاك ونبللاةرث اك ىلءلديتارك-ثتدبلا رخآ هلوقنال ة طالما ته نم مدقنامه تاو قا

 يهد لا ايل داب ن الا ل_ءفنل وءلملاك راك اًذااقلاحة قاتلا رضت هدأ هدالا

 هقواحو قلاحو هفاتوا قلك نمل هذ عرضلا نكحو عاركن عا ههالك اهني بهذتلا قلاخحاو ||

 عيرسلا قلاحلا ريماشلا قئاججلاو هيلترك خلو تفوهو هءابتناو لسا ل

 ل ولا 0-2 املس لح راو للا قاحو فيغإلا

 لاق تامانع : رو سانعر :ىدم ثاالا* اوددل سل ءاذنمكلذنوكت

 مدا م ع

 راها احا نم 0 7 ىفاوةلارج نبا ادم

 ملاس اقدم اذارسكناراملاو ةذسر هأ١ قلحوداغسلا ةرثكن نهكلذنوك ىمدالا لاق
 قدا

 ع 2 ّي
 ةبلغلاوءادملا نولعجصعا ارعشلا ىرب نسا لأق ءاسحلا يراد كك اريششت نم هءدضق

 ميسا

 أ ع
 نينمعماج عورضلا أل قلاشلاىر هزالال اق املحت قل تقاحدقو ةرضلا ةوظعلا

 هلعف تددأري_هلوق
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 اي ؟الودمْودَم م اءانعم ليقود. سنا لاق ىوقب ساو اهقلح هللا و أ ءانعم ل يقو

 1114 ا يل يع جرحا ننال ا ا سل يس ثلا ني و ير د

 ا
 ا
 ا

 ا ا ١ تيتا

 ا .ةيْدصا لاق لسو هيلعللا ىلص هنأ |ثد :داىفو ةيذؤمةموش «ىرع قل -ىرهزالا لاقو

 همو

 ءانعمانتسراحالااههارأ ام قمح ىرسةءلاتف تضاحوأ تست امنإر قتلا م30 نس
7 
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 ١  44رشع ىداح برعلان اسل )

 نق ل ل ا اولا ل يعل ا توا ا ل و ا ا د ل دك جا او وت رسول
 5 1 د ا او ع : 00 : 2 0

 1 ِ : 1 ١

 عع (قلح) فاقلا قرح «* ءاللا لصف الج)ا 1: فاعلا فو ب ءالبارزنلف ظ 1
 000 ئةم ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا1 <” ا 6 ل

1 

١ 



 لصالا ىفاذ اهارسمهلوق

 سوداقلاس رشة ىدلاو

 هس هديتك اهانه

 فاؤملاهر هفةروصةمهلوق

 نا نس عرصفق ةدام ىف

 ةروصقملاَذ ىنارعالا

 مهريغموطلاخ لف اوصلخىأ
 ةدامؤسوماقااحرشففو

 ثعداف لق ر روط ثم ةدايز بلد

 وشزؤلا,ماع

 هرومشمةردغلاوعجأ دق
 هسينق# ليك

 ادن ديوك طلو وادا يم شا اع لا ندي دع

 (قلح) ٠ فاقلا رش ع« ءاذ الصف "44
 ااا

 "نازل لاك ءزام بهذ نضوما لو به ذولا نوما امو

 قلم ضان ملا فأن 0 قدس ةالواهارمسمتودو
- - 

 كل 5 مآل .هء

 مزاخ ىنأن برمشب لوك لوعذمىءعلءافوهو ا "اك همفتاسنالو قلاحىلا جو

 توص صوم © دلع لي 7 53 00 وو <

 سم هتناد قاف بعيح بوك ذ كا # ى 1 ىل“اهمترك د د

 نما لاغيو تابن مدغعمألا نوكيالو فرش فيم لابحلان مم ىلاخلا لل-هقو ادوقفمدارأ

 6 خرب

 7 وع

 هه لبا

 ااينعتل ”غاب اذافع زو وؤهفسصل علب اذاقدب ,ونذتلا هيندلبقن مهسقبأط رالا ادياذا يل

 01 تيكر دتداح الادنعهيمرب واهتم يطرأ اام عطب نادم بير نياهتو نام

 . ند ' قورفنلا 0 ا ىلا ىهل-هقو د م

 ١ هدو يي هو
 اولا ىفو رسل داس اعين ةينحو لاك و نا عجلا وراد نعاس عجل راهلفسأ

 ا او ولذا بستلا ىلع ىد _:عءانيلااذ_ه 22017 ءاسملا تايب

 كلذتاك اهشلن قيفيمةزضمللاو هرقل الع قيلاو- ىفءايلاتا.ثه- حوامىردأالىنافاضيأو

 ا وعلوم أر قا كلوق 5 اورعشلاقلح قاخاواسمث مقاما عضوم

 ةقواعزعو نأضا!ىالا هس لاسشءالو هزعم ناس لاق» قلطاُق ال_تالا رارزكا دش

 ىقلط اهدد_ىناالاق ل 8 0 لاي ىزعملا ةقالحو

 لس 5

 ” عدا 0 اق فاحت قح فوصلا زاك هملاو سا: | نمر ءلا

 ىلارعالا نيا د شنأ
 وول ]| هس 15

 هروصقمالوه بذا لعأ 5 :ريعواب ناكسصنإم 7

5 

 2-97 # ملم ه دوج

 : هيونلا قالثحا لالا قلتم 001 نواف ة نسم لع شح

 م ب

 لاقدو قول 'رعسشوةقيلو ةقوأ 2 ىزْم ى ثو هآضرجواهرعثذخأ اذا هازعمقاحلاةبو

 ءايودنات ااه قولد قءاح س ًاروهديسنب لاق ةقيلحلايالو قيلح ةيدل

34 
0 2 

 يدسلو

 ْ قااعاهد- او ضرالاوءاسمسلا نيب ةيوهالا را ءاذا كوكملاقلخو

 1 ليحى ًاقلاحنم م ىف ح 8 31 دحفو تم ناعم مىأ ىن-لاح

 : لاقبا نم نلام عطش ناقل ا ىلادمعأ 14 ا و رسما مدس لاع

ل درا هوو مو سرا ثدد ته اسامو ا لات
 : نبال اك ناق



 سام (قلح) 2 فاقلا فرخ « ءالالضف

 0 : «٠ سى :*
 ىرهزالال اف ةعاس فكوةع انننناغتإ ارمسلا ف ةّمعقملا مهضع كاف ولاقهنع لق :وهاوأف

 و 2

 نأبرعلا دنعةقعةلاوامعمد_تاوفباوصلا ب ص:لنيفاةخمنيرعسف:ةقسشخلاثءللارسسفأ]
 4 ىلا او ىلا ه0 ١

 لاق رمسلا نم بعتملاوه ليقو هبك ارب عدس ى>- هقيطاالامو هيعشأم ىلع لم<و ريعبلاراسد

 و نيح 3 1 5
 . 3 . ع 5 0 ”ع 1 ْ 1

 اوم-ف لاق, نكحاود_> !هلافام ل طاب وهف ل بللا لو أ رعسس ةةَدةْلاناثسللا لوقامأو ش

, 
 و - 1 3 5 1 2 7.٠

 ريسلا ةدشفرعضلا ده نأ ةستسقتسا ىلار ءالاننالاقو ه«بفاوريسستالىالللان ع
 هنن 2 هم نسب

 0 ا ا ى هسا

 لدبلادببلقلا ىلع لدلا ىلءقهقهوى رفح دةودردش قا -ريسو هدمسنا لاق ْ

 سا تث و هو مسه و هام اك يد

 مادا وابعتماديدش يفريسلا ناك اذا“ تيوس سو افيتو قايذل وقاحت>نرق دردو

 2 8 وه

 سون ب نعملاق ةأرها

 5 يمص 9

 عاشوا وتقام ركتناو د ندا قمه نادت

 لااا الدق و*ىرملا ف بارم دلاو ماعطلا ٌغاسَم قطا ) قاحإلا

 ماثللمهيلعر ا #4 مهقالحأى عوسُييذلانا ْ

 دشنأ ةزب ,زءةرخالاو واو قول -ريثكلا زج نبعد بلع كرف موقاثغأ قدرا .دشنأو

 تنومه ولنا نم سفنلا جرخشىرهزالا #3 قا مالنا انآ ع حسا ىدراقلا

 ةهسص )7ةمل  ىََ

 كد رضا ةلح ههاد * هةادو 5 دلاوةمدلغلا عضو ءقلخلاديزو 1لافو قط ساشا اوك .ذلا ْ

 اذا قلحو عجوأأاذا قل- تار ءالانبا  نانام_ملعدر و د

 قأسو رغد :علولعت و لبيلطاد_:ءموأعق قاطاكم نقلا وقل ا قو عج 2011111 2 مختو

 كلذكو نا رمشلاو ماهطلا غوانسمىهىتلا :واكاهسشتلا ىلعابتيدوأ أواهيراكت ضرالا قولو

 ىبهتناءاملا نمه.فامناك الملقا "التما بارع لا نمانالا اح .و ضارملا وةسناالا واح
 هم ه8 2 00

 كن فليك رن ءفو لا ةبدب زولأ 4 - ةاحىلا هه "العن أب راك اذا كلذو هضوحة فاح وو هقاحملا
 دن و

 ىلا ماعطل او ب ارمشلا ن نمهسمف لت نأ دعب قزامءانالا ةقلحو كا ذكءانالاو سيفو ضوملا

 هم<ء هض صوم ب.ضصآ

 « ملك وما ةقلح فو ماق 5 هتدثلاو :قلطاو يفد ىلا [نبنلا|قوكوأت اة ةفصن

 وسمو 6<

 ىليكواهلم .5 فاوف دشن أ وءالت مالا نوداضي هلو هُو الما ضو 5 ةقلح كلامو لاك

 قدز رغلا اكو“ ءّلَلا ثودقلشاو
 هوز هع و ع

 ىاجموي ف دخلا مويثاك اذا د ىلع ىضوحو ىدأ نايفاخأ ؟

 ىفامددب ود و نيمسعذب

 لءقاعر وهصنو حامصملا

 نه در للم نث_ءهدد قاح

 مودع 21 نهرو

 ناوبدلا ىلا نان فاخأ هلوق ؟

 سوماقلاحرشو
 قا ىندوحو ىدأن أر ذاحأ

 ىاصخ مودرولا مو ناك اذا

 هعفع# هلك رش لاا ا ا اا ا 1 اا



 طمضؤم.حنباقدعهلوق

 ىةباوصلاوه خا ةاءقدع

 ولأ لاق أطوملا را لا
 "ل بذل نيعلا حمي رع
 ىأةساكلا رسكسلابو

 مسي ىعمرسقلا ناك و نقلا

 ة ها اهم هيال « لذا

 ًأطخ رسكلابقي>ةدامىف
 هويوحد : :

 لصالاباذك سرلاو هلوق

 هينك هر رحو سبأ وهلعلو
 يبصم

 د يا و د ل

 (ققخ) ٠ .فاقلا فرح « ءاخلالصف م

 دام عب :رالىأ هسة ةموالطر للا ءانعمالطر اعولا اذه ام اللاعب ورهط

4 

 قدهاواحع ١ سبب كئاراجنير 3 قااقمب ماسبق اندب هلانالفىر لاق. وتذت

 ] ىلذهلاريبكىبالوقهنمو ف ةوبلا ىلاذفانلا يعلم نم

 م ' لسا مويا «ب اه رقع ٌرَسدقواله

 انمؤحالاو ف 000 م و اهدا مز رس داق رح -اواهف ةوح دفان قيال مدارأ

 ا لاق تيعامه وهدبر ةأح ع-ضومءلجر فاح «عمهوالاس] اوهوق ةر_ءبالئذا السلا

 ا يىمطللا شر ني ىدع

 تيما وقح أالدا اوح *« دم ليخلاقاّمءْنمَدَر 3

 : 00 اوروديردزباةياورهذههديس نبا لاك

 ةيفنالو برع الك « طاستا ناوهصلا ف رشم ردقأو

 ا هيدي كرقاح-ملجرارفاح قيطب ىذا ثلا و هيد ىرفاسم يلج داوقاعنا وح ئىذلا ردقالا

 ظ تاّنيووةللا م الا وبيعاضبأ !كلذو هديرفاح ع ةومنعدل-ر دوا ع وم ني ءيىذلاّتسْشلاَو

 نم برضو رقللا تان ثدالا لاه ىرهزالا لاق صيش” اوهلبق ورقلا"ىدز در ومات ٌرضقيشلا

 قسما نولورييغترتلا ةفصفقيقحلا تاتو هىدررقلا نم برق سما نو باوصااورملا

 ةقدصلاىرقلا نم ندول نعى هنأ لبو هيلعدتلا ىلصعبلا نعاني ورد قولاق .فورعم

 هنكلو صيشب سا اوني نا قدم هلل لاقي قيل نول الاوزوز عش اان هدأ
 ةقدصلا ف حب رذاللاك 4 نءد#نب رفعح نع رخآ اند ىزهزالاىورو لّقدلا نم"ىدر

 رقلا طسو نمةقدصلاذ ونورت سدلاو*ىدرر.تاذهو ىفاشلا لاه" قبح نولالورورسعُتا
 هس ©#< 1 وى -ه و دس ء ىلا ددض

 0 باما قف برقو ري_سأ| ىف ايفتنلا اذاموهتلا قمح هنسلا دش سف لاو

 ولما :لطفأ رمل هقادبع انو لا 7ع 577 وصلا نب قرم نقلا دبع

 كءلع ىنعيتدابعلا ف قفر لاى لا ةئاوجت ميلا 2 0 500 وارومالا ريو نيتكيسلا نب

 سفن ىلع تاجءاذاو لقنا وجيداملمعلا عيكس ادع ىلعلبممتال اوةدامعلا ف دصقلاب

 ةداعلا نمفاكستف اريسسح ترقي و ةدامعل ١ ىلع ماودلا نعهَّتعطقت اهةرطنالام ةدادعلا ند

 03 2 ك 5و م 5 هس و

 ليللاريسة معقل ثءالالافو روطلل هيبعتاوريسلا عفراةبةءقللاو لرسم الوو_ةرطتام

 ةكتيكعمعحيس

 ف



 هص ري < : 5 07 .٠ : 8. عبو 9 : 4 ١

 قودوةاودع ونمدملا . يا اةهوردسوو رد

 ثدد لا ىو برا ح دام قاما ذهلاتذاهيفاو ّ هنري ظ

 ؟ءا (ققح فاقلا قرح 5 ءادلال سف :

 سما ص

 قرح تعطةئااذ ذل لنأرلا ةبسمايتذفللا سانت رولا م دلو نيفسو ةنسذسوأ

 سأرق ىتلاةر ةئلااشب قل اوذشفلا س أر ماظع «سيفولا كرولا لصأق وا ليقو ل->رلا

 نالف طةسوهنمعقاحتنصألاةيواهمشأ ام و لياولا«بق ىذلا دّصَملا س رولا تكلا

 ا ارعأت عممو ىرهزالا لاك هطس وق ىأ اتشلا قاح ف هتئح وهسار طسواكأ هما قا لك

 6 < وكو

 اهلا قام ىلع سلا وة اهل وودواهقحن ؟ناوخ قير طلا٠ نةقع نأ [سنلل س
1 -- 

 ه8 69 صمام ١

 د 3 قلو قلك عر هنأ ي ذيل نضال ارم يرمز ث يدل 7

 لاف هنأ صاملان ورعان دسنطم و تو.كنعلا 5200 00 وةعفترملا ىلا تشتمل ْ

 م 21 قد كرم ناو فار لاب تب ] انا رييقا رو ىف اس

 تدل وك 1 قو هأ الا ل اوطهسقثي دون كيضاي ايياق 7 82 ازاف فعلا ظ

 لدهكا !| ةيسيشلا 5 هو هفعصف بسعر ف ةردسا|دهةستقنباى وردقو ىره الا لاك ََت ةروكشغل ١ ا

 ل ريك اول ريكا هلي هاوس ل اوءاوشعلا ل يفت 1 رلاق واولا لدي لادلاب 1

 وسار اع راثأبا تق -الاق ءواغققلاٌةوالجن سلا طسو اح وهستن بتفسير ويكلسملا ا

 اذااه اقتحام وقل قاوم وماذا خم ىلا عسب رلا ناك اذااعسد أ

 انتا

 ديريةفشح أن عاوتعسأ ذا افاقحإ عسب راب ننمدجل اى يحد قال توما

 30 > و : 7 أ

 هناءاطعنلا ن 3 ءتيكساانب اىدو تنعم تة-ساوتقحأو هقانلا تقحومهشاؤمتنعت

 2 ا
 دارأفا+ ا ارعاناكو تنأ نمناوفصو لاف بارعالا ىدهملامسق ما ناوصابأ تينأ لاق

 قريخأف لاك ل ءالا تلق كدء:ضامو لاك ىلابر تاقمع فى هلاق مك 55

 داو عد رنقات كاي نا ؟ب هذهاربسخ تاأس تلتف قاقح ثالث ىلع تح ةقح ني |

 سو م يل مص 0

 3 ة-امملعتة-دقفاعيضرل يي ل رشق دةفانيس نري تنبأ ب راف
- 

 85ىمعد -و م

 اذاامافلةقانلاتقتاو مخه اسد :أىرمعل للا ةفتاق-ثالثءذهف مف :لو تعقل ىرح 1 ْ

- 

 خلا نوكيا قاع ماو |لاو حاقنل ةرمونقانلة رم لمن لعب هاا قتال

2 ١ 

 وى سرع اولا .ةنالحنلو ىضانملا ماعلا ف نش ٠ 0ىيذللا قاما وألم انااوىلوالا

 لور خو هلوهكلاهلوق

 نع املا فاكرو. 2و

 ”ىأنميلءاو لصالاءاذك

 هي رجو فاير تلفوبت



 اذكلاىبوقىأهلوق

 ررأو لصالاب

10 

 نا 7 ا 1 7 َة 2
 ةقاثلا قد لس قوةن_ىلا نينا وتس ىح لو اماعهف تب رضىذلا مومن 5 هاماناةنسلا

 يد راد. ©

 ةمرلاوذ لاك اهلج مات اهقاقحتتساو
 لكلا, نيجاِخ ا نشاراهل اذ 2 اههقحنوداها بوت ننافأ

 1 اهذالوأ ااقسإ بت الا هذيل ينك هنأت دبلا ىعمل.ق واتم هتقاًأ اهدا و ىلع :رعشلا تيئاذاىا

 لاو اهنا تسي ع ريسلاة د3 هنيفاوعت ارقص تنكر ان كلذو اهجات:«انألذق

 ٍ قو اهحافل وحد _:ءكلذناكم :هاوق ولسفلااهقرطتن أ تةصتسا الة قلما ترحم ضعي

 ١ | 0 سالب كاجاداقمضالا اههف كلذ تدث نيسح ىأر ل ااناضيأ اه اقل

 ىدعل وقو قات راح

 'قاقاامهقافر تماقو "نى

 ٍ لاقيو لبالا قاع تومسش اهراغصرصنلا ٌقاتؤ لاك, قافرلا مهقاقحتماقو ىوريو

 ا سابع يودع توتا ابتدا ةلاذا ب ونا او ل ارد
 هسا وم 0 7 وس

 : ناودج توما دعم مسفنأن ما و رمي سانايا ا

 سدو 1 و.

 ماجا 508 ىدخعات و 8 9 مناف كة ر 0 ىع و 32 و و اعيّسم

 رغاشلا لاق جننلا

 ه صو 9. 4

 انا راق ا ا انإ كا ءبودلجلب رست

 ىعلوقالنأ لعٌوفَس لامن هلوقرم هنو" ىعحبأن هيلع صب رسىأاذك ىلعُو .ةحانأو

 هللا ل ءلوقلا لت لءبحاوانعمو لوقأالنأ ىلع قمقح ئرقوهبأرق 1 نمد ءأ قيال هنا

 يل

 نأ صيامك! ذريغو حاعلاو ب تينت را اذن هةفورعم مكلاب ةقلاو ىطعاو قحلاهالا

 ا

 حاملا نمةسقحلا ىوستدقو ىرغ :زالا لاك عيصقلا ارعشلا فءاج دق فور عماضر تيما

 وتلك او رك لوفدنمو هراخو

 اننسماللا فك انة اختر جاعلا قلم

 ةقلا عجب قاقح واحلا عجبومديسنلا لاق قاقحو ققحو قح عدبلاو ىرهولسا لاف
 اوشا رفاوحمَسو لا يطق نويحا تم ىوس 350

 . و ب حب اعلا ٍ 2 َّ سل هس صساس# 1 ا 0

 نان موواعك قح ةفح عج ىفاولا دقو قةلطا طبطق:تططقاغ اك اهرفاوح توسةراخا
 5 5 4 - 3 ١ م - /

 35001 1 دال بيدا جو بوو دجاج جت وويبا وبجد سص جيجي

 ُه رمل هس



 مع قمع) 2  فاقاف رح « ءالالضف

 ديل اد 000 الاوهدمسنبا لاك انستا أوو ةقح الاوٌكاقحو نأ عمجاو ا

 ال ص 2

 اذهل ثمىفردصملانال ةفصال ةفلا لا ةينبالا نمءالذريع خوأةقوقلا 9 ةقاقل دنس همكحاممنا دأأ

 لاه سألني دسأ مهلوقءانبلا ىف مسالا ارداصملا نمي رضأ|اذهَدقفا د ريظت رت افلا ْ

 : ةسقحل اواه ل ىلع تعقل ليقق نحتفل ذ ونيس ثالث تفوتسااذاةركملا تق كلامؤأ |

 ناو ذتك زلا ثيدح فو .نيعب بالاس ادعوا ذقوب هلا قوت ىلا ةقانلااضيأ ظ

 قئاقحو قفح كلذ لكن معمجاو ةماساو ]
 سآعءنبسسملالوقهنمو

9 

 قه اهراغصلسّقلا لدم 3 ٍمد2ىلعهنهي كاندق 0

 ىرخهوجلا لاف نامعنا اوخأ ارددملا نناسح وهو حو اما هنمىقريعذل اىرب نبا لاق

 وق ةراط ند نانا او ردات وه و هذرس نيا لأق لئافأ او لاا لثمَقت اة-ىلععمدتامرو ||

 قئاقحالو باي أبن د 200

- 

 در-طمسايقبك لذ سيلورت الخ ارَغىلعدَر ءةأرم 0يليتاةسب ٍْ : 1

 ةخيلا لمسك ااذاويعبلادسعو لاك تامدلا ولبالا تانتد_صثيدح ف ةسقحلاو قلو :

 نلذو قطا نيريزسأقةسفحلا وة نالاونحذ لنحو هف ةسبارلا فر ندوة ١

 هةقفرد ىصوامش أ ازيا ةاديوسلاف ةعرصةريغهلاهما هالاقف اهب ىلااهيطخ عاركن يدي وسنال ]

 3 ”لاقاةتحارعنم هبفعهللا ىذر رعد ل- >ه مو اهمظعىلبالا نمةقطاكىأ
- 

 سد يو -

 0 توحد ة-أو ةقح قت ةسقلللا تحول الا ق اتا هدشت مارش مياعمو 7

 ىدعالالاع

 نس ا ةاهاس يد دل !ىحن عملا دا

 د عج ةنياتلا قيل ذو تا اذا ةقانلا سدس نس لاقي 55

 الاك كلذ لا ةءالهنالاهل ةفصا تةحد 0 وىرذ دولا لاق ( 0 -وقاقحعجلا ا ف ىلا[

 ها - سب ضاق < م 7 ِ مو سس ١

 امناونسلان 1 أ لاقيالءنالربكنسأءلوقبدارأ لواهلزايالو تين الواذك امينا مفاعل ْ

 ظ00106 انقونيعللا فتطيراهنأدارأاغاوةأر اس للا لاش

و بو وبلا ب 3 تا
 ديلا ا



 نال
 يي

 ىذلا1 اىلا ةأرملا غوابدارملا قولا ردالا ولقعلاو يذماكحالاوق وقلب سكت ىذلا سهالا

 ىذلاوغوة-ة> وقح عجل ,الا - ند ديا اه لاب هرمص) :واهك و رهف ر رود

 ا

 1 الاطر ظك اورو هه|-ءمدتو هب وكر نم ع ةعدارلاةنسسلاقلخد

 نالفمهلوقهنمولبالا نمةقيللا عجنو ًاديوجو ومالا قمتلاويسي وهو قيقا عجتارأ

 وس

 | مالطا قرصان ذا واتس قرر رم اجسةيلع نيام ىحاذا قيقا اح

 ْ ه3 و < 4 : 3 4 1

 لو قسوم هال اوه دل هدا نب نسجل قو اند 0 هوتزانا ىناكىهةهادلاة ملا هلوق
 الأ - ةوع هشكم م فنو مدلانسوماقلا
 لكل اهنالةقاح تره“ ةماقلاو ةعايسلا# ةاطادئاحلاام كا ودك :قاحلاامةقاحلالد ريدا 2 ميدل 0

 تاوثلاور ومالا او اهفنالقاح تدمر هلا لاعو حياج لا كل ذلاكر شو ريخ نم نانا

 ةحاو يعتق اوهقحلا, ترحيل تفرع لون نرعلاو لاق نالاتتتقملاو

 9- و و

 0 ًاهشدففمصاختو لد اع لكى الطام لارهللا نيد ىف قاحم لك د اهنالةقاح ةماقلا تيع“لمقو

 5 © لع وم- راض و 4 ماى لوم و5

 ْ لاهو م لا |هعمُد ةقاحموأف هقاح اهّدققاح كلوقن مهمد تو هيلغت

 مخفن ”ىعلا وام راس :اعااق املا واضدأ اءادس الان عق 0 3 الا, تعف :رةقالس اهل اوق قىكسإونأ

0 [ 

 كاع نى ؟ءانعمد احلام ايدام لجو زعهلوقو ةقاملا“ : أ ةقاملا لاقت اك اهنأش

 2 - صوص 0

 قل مهتاعأن و ةقاحلاب من تام ممل كاردادعي تن ناو عراهعضو مام ةقاحلاام

 نبوتتوغبانودفر برع ذو هت ال مولوقو ىرهوما لا مضلا ىلعةينيمن 5-5 هال

 ةلزمرق شو ولد ربى ربنا لاق م .: الاه اولاك مالا اهتعاولازأ أ اذاوماللا دعب تءاجاذا
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 كلا ق+عاو ماللانثاك اذا هنا كالو لعب فلا وعم نر بتاعي وهللار معل

 ن“ ءوحلاو اضنأاوعداان و ةةملاولافاه 0 ون رشأا ولا و

 | الاب رو و در وهلم وركسص رنا غلب ىذلا لباالادالوأ

 000 لايق سوهفل بل اعلان ملجلاَناَوأهمأتغلن اذا ليقوقاقكسالاو

 قرهوملاُ - و وناكرواههياعٌل مع تأعتخأ اووه غابادا لدق 'وءاهريغب ونبي حسب لاق و

 6 البقوزدسموهو ةقملا نب قحبوهل اوقن هنعفتت نأو هيلع لمح ن أ هقاقدكسال مح ىعم

 لاق ةعئارلا فلخدونينسث الثلمكستسا ىذلا
 9 جدع 1 5 .١ ان 0-5 دهم ىو 2

 عدخوطاوو وحلا نول نبا 5 عن 0

 جاو



 مال (ققحخ) 2 فاقلا فرح « ءالالضف

 5و  ه-هم< .- و >2 3
 اقف قاتمبحواذ عدمزبارلا لاق نيصرىأ ققحش مالكو قدص ى أ قبقتهنظو وق قحو 1

 م م 8

 بج وذا .ثىداوأ[..ثلاقلجرلا وحول شلادعبنيةّلا قااو ثي دكا قدصو جاو 0 1

 ليقوةنايخناممابجوتسا ىلا اك ام نأ ىلع تار زملا قو هجوما هلا ضسأو 1

 نار "اف املعامدق أولا ةبذاكلا ني لامنابخىاغإابجوتس امس مأ قم علا اف هانعمأ]|

5 0 

 ايبا م قح هياكل مىأ ميلع قمنا يذلا يا ر ونمامهمانشمناموقي 1

 ةاداعةشي مافأو ١ اورح .!لحراهاعّداق ل-ر نم ارا دل بر ىرتشا اذاو مهنموبيلع نعم ليقو ةيذاكللا 5

 هسلعاهكلمىأاهارتش نأ ىدلا ىرك_ثملا ىلع اهةوحساد هو هند م اطاهلر كحوءاوعد ىلع

 هيلا اذ أذا نغلبعئابلا ىلع ىرتشملا عجرواهةصتسا مديل ىرتشملادب نموك اطااهجوشأو

 زوصفاممتداهشنموحأ اذتدامّدآىلاعتهلوقامأو ءاوسلا نمناس رقباصتسالاو قام ضسالاو |
 0 و ل |5١ * 4ك ه6 1 8 .٠

 قعاقهسا نمد اررلاحرط ىلع كادذانوكيو لومقالاق اقضصساد_ثاهانعم نوكد نأ
 نيسلا

 5 ؟ ا هو 29 2 م ع ع٠ 5 1
 تدد> قو تدناداةىثلاقح -مهاوقن . 0 ادار انوكد ن اروع وءالاو ١

 3 1 وج 2

 لاق هد_ذعهلدصو والان يتلبل تدين كرما نام لاف لسوهلعمللا لصيتلاتأرع نبا |

 اذ هالا لموالاالو يم الة نسل قال“ الا ف فو رءملااموئرمال مْرَحساامءانعم ىيفاشلا

 م اقاطمةيضولا بوجوب هدامع ىلعم دان! هام لقؤ ناري موهالو ىحاوذنأال

 هلانمث ثاثي عراشلا هردةاموهو ثراولاريغا ىدو: نأ هلام ىف 0 يبن نراولاةيسولا ع" 1

 ىقام مهلوقىفاذ- هاواسعتينا موكل كو هرم قالو هنأ ىداااقحو هكا مالا ىف هفاحو

 قلاب امهتساو ةموصلتا ىفكلذ ناو تل ق8 كام رق وشف هنولمعت امرك أى |

 ٌقاَقةحالاو مصاختلا ٌقاَصلاو هك لبق هلغا ذا قل |. تمد او لكىتذاو ههداخ ىأ هقاحو

 رسال نودد.> اولا هتخالاةءالاكد_>اولللاةءالونالفو نالفقةتالاقي و ماسصتخالا |

 ةيصعلاف قالا صن مهضعن.ا دوال سنام اذار مركنل ل

 ع وا كا ض8

 00 0 اون يااا لوأ

 اذافاه وأ هنردخس راما تماداملوقيركلالا د هه

 و ءأن "فايز عيايلامر رح اوناكاذا اهتناضحو اهحوزت ْ دا نما سهأب ىلو أ ةيصعل او تغلب

 ىهتنمدارأاما هنال كاردالا ل _ ؛موهو ىل_ةعلا غولب قاقحلا 8 ذ كرامملاننالاقو ماسعالاو

 ) ريسع سداح برعأ نا سأ 0
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 (ققح)  فاقلافرح «ءاالسف 2020200
 1 0 ؛ 5 ميو ع 7 : 1
 قحملاعلا اذهاولافو هبزوسس لاق هدي نبا لاقال م أى ثدتلب امم ىف همزلي له هلك ادام ءكح ىف

 قالا هتادعاذهاولاكو لاك ل اصلا نممغصياهفذي اغلا غلب دق هنأأو ىهاشملا كلذبنودب ريلاعلا
0 

 ايل وقمفهنم طق_سدقدنأالا ل اجبار وققاهلوش دك مالناهمف تلخدلطابلاال

 |قحأو نانا سنو لسنين امو لعفت نأ َتقحو لعنتنأ كلو حوالطانال اذك ملا نت ةة-و هلوق
 ا اي 5 س و 02 0. 6 . هدو لصالا ىف طمض

 ا ا د هدم ا تدقح 0 | تدد 6 | َُح صد .٠
 ظ  مهيصمح او 3 ًاءاضقل هيسلعت لوقت برعلاو تبثدت 0 امد 3 ىذلاو رسكذ مضي حاصصلا

 | لس قاسكلالاهامق رعاالود يعول اق ىرشزالال اه هتح و أىأاق :اتا شح 0 : جذي سوماقلا ف
- 

 اا 1 زب لبوصتم ننس! ىلء اف ىلاغتةلوقؤقدلا له شملغئ دنع او لخ لا

 قهيشأام وننسحن ا ىلعانة> هلوق ب صن فءارفلالاقو -ى وحلا قصنا ىنأل وفادهاق- بلع

 هللادمع كلو ةكوهولاع اح فور عملا. عام هلوق تغن نم هن الربخلا هب نم بصن هنا باكلا

 | لوقلا ذه ره :زالالاق ام كدب رخل اق هن ”اكريخلا مالك ةيننماقح بستان تح رادلا ىف

 | وأ لاق. هن 0 500 3 وماردضموإ_عح هنالو قدمو دامت برقي

 | ةحوفارذصمءانعمىفنأك أمو ةهتفرعنو قل تاركتن نمنارقلا فناك املكو ارنا نركز

 5 2 1 0 - 1 89ه -5 م هموم 5 5

 هاا قس يلا ريصيام قة اوودصا ادعوو ىلا دعو لاعت هللا لوقكب صنلا ه.ضمالكلا
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 000 موملا غل اال 21و هنأشنيةيىأ مالا ة قش غأبو هب وحوو

 هلظفحتم دل دام لح ا و كو ونامعالا صلاخ عي 0 ةوه برعيالل سم برعيال

 و

 لو ةقيسولا قوسين الفلوقت نرعلاوةش له نمنع غافلا هوو قنتو

 اهئاساذا هسا دراطنالةةس وتدع-لد ءالا نمد رطلاًةقسولافةقيقحلا ىو ةسقيدولا

 : قدقَصْللاَو رات ااه و هيمن أ هيلع قام ةق.قإل و 0 لا واهضيقي ىا

 ١ هسيلالدءيوزاحنا عقياماو كلذدض ناك امزاَحاوهعضو ل دأ ىلع لامعتسالا فرقاامةغللا

 دقات ناكفاصوالا هذهمدعنافهسشنلاودمكوتلاو عاسّنالا ىهوةن الثناعمل هم قلل ا نع

 / ليفطل نب مهاعلاههبارلاةقيةللمقوهّملا
 همس وهم 5

 رفعج ةقيقح اا ن هراغلاانأ #24 ىنناتزاوه ا لعتاعدقا

 د و بجو أس رسكلا قنا ق 000

0 

 1 ورا راق ا 0 زخنلا قو 97



 دريد يعل د وول د
 0-10 هني

 معو (ققخ) فاّقلا قوخ 35 ءاذلا لصف

 1 ع مودع ة0-(. 7 0 1 0 ١
 وتولت اسس ةباولوت اواو و-وادك لحبرتا البلع قع لون وسلا# ليام لياقزو : ١

 تنجو لفن كابل وسلا نملوق عمو لعذتناهلد ةوىأتقحواب راتنذأولاعت

 هللا لعلوةأالنأ ىلع قش لد زغكلا قو ل ينور عفت يسار سس

 5و5 ان

 َّن 12 هوى 0 ْن قي قحتن كل وةك. ل اوعشم ى-ههل يع قح و قف قت .وقلاالا

3 
3 

0 

1 
| 

 قو * قوق سنا. كافرصت #* رعاشلالاف كلذ لفقد قون تن لوقتو هلعنت

 بح م

 قوق تن أو مسالاكه نولعججي كلذ -ةمقح تن أ 0 ًرملللاةيواشب ردلوقانبلع قش لد رخستلا 1

 ا

 ىشعالا لوقامأ او كلذ ىلعنت َن اةقوقح تناقكلذا 1

 هفيم هم دك 8 م. رجعت

 َى امس ءامهيوةأموم ضرالان 0 هنودوك ملا ىرسأ أها ناو 1

 8 7-5 ص م7 5 دود سس ه9 < كك و

 قفوم تاكل نأ ىلبعت نأو 3 هود ى.طسنل نأ ة فوق

 - م

 ىهانمنا ةغلانملا نال غلا.مللة قوق ىفع اهلا نوكن :الولكاا لنا نعي ةقوقخم هلكندا رأ هاف |

 ىلءترحاذاةفدلا نالتنأ ةقوةح ردقتلاو وكنز وح الونبل وعملا نود نيلعاشلاءامسأى ا

ادهوريخلازا ربان مس شحالا نسل كادنع نكد ماهف وضوم 5 ش
 ىسرافلا لملعت لكم 

 قدزرُملا لوقو |
 تموص 5 ه ُّسش و د” ءر

 أريو ري عتد- ع برحا مب 7# ةديصقد عم نسواع لاهاذا

 - و 8 - 1 2 2 هم

 اريسغينأ هقحءاضقاذهف #3 اهندييتراوىريغاههطئيفا

 ّى ل و نعسك وهو هنم صخأأء#ةلا اوةقْطاوَف ولاد حاولو هوس

 هنود قحىذلك ىطعأهناثد دا ىفو يحكى ل هلو شت صخأو ٌبَحوأاناك |

 نقرأ ن عطل هسنعدللا ىضرر ع ثم دحوتمو هل ضرفىذلا هببصتو هظحى أ ثراولةصوالو

 سا ةه 7

 ًةبضقمةالصلا دارأ 1لب .قواهك رنا مالسالا ف اظحالوأ أقحالوُنداهللاوةالصلا لاقفةالصال

 5 فس هَ -

 ريع عوه و اهتدوعن 15 و ردا هنلع بحبة اق وقحهقنعفن ١ اىعباهربف ا قحالونذا

ئايرابلا هليل ثيدحلا قوربالا قوالب فقالصلاّق طق ل
 ع

2 

 أ
 3 2 فيلا ىَرقلرزلو# ءؤرم ارورعملا قران ماس لعجدمياعوهف فيش | |

 07-0 سه < 5 ا

 قحهرصن نافامور# عصا فاموقفاضل-: تل آثيد+لاهنمو مومذمىرقل عبو ماركلا |[

 فا ىذااىفاذهنوكنأ :ناهمشد ىفاطقلا لاك وهلامو عر زنمهتل.اى :رقذخأب 27 مسملكلع

 ١ ءانيقفلا فاةخادقو هسفن مقيم ةيخآ لامن ّظ لو انس نأولذ لك [امدص الود ف قغفتتاا |

 اذكصخأ؟ةقملاو هلوق

 ءاطارسكب لصالا ىف طءص



 تيا ا ا ا ا ل داو ١ هز او يا اا و ولا عي نفا سار تاون توا ا

 (قةح)“ 2 فاقاافرخ « ءالالصف م

 قااوهرثذقأسسو نونلا وةهتملاءاخت ار ورعملاةناورلاو لاه هحرششو ني رخأتملا ضعءهاوراذكع

 || هيو دوو قالة يتسدوجوللوعرال نبال هراقص نمل قو لو رع هللا ءاوسأ نم

| 
 | ,هكاوفأو آلا عمشاولو ىلاعتهلوقو نا مهالومهللاىلااودز مليزغتلا فو لطانلاد ضو بأ

 أ ناكولئأ لب هاد وج انركذلا نارودو حجاح :لالاقو لديوزع هللاانهق للا ىلعث لاق
4 

 لإ ثءاحهانعم قلايتوملا هاك او فهو تزال واو سلا تدّسقل ةوبحااعنارقلا

 ظ اركببب نعكررو دسنبالاف هل قاحىذلا توم انىأو رات يمهتآناسنالا لدتا ةركسلا
 ا

 ا سوو حوف اوقو ىلاعت هللا انهو تزن لدار ىعملاون دولاب ّرطاٌةركس تءاحوهنع هللا ذر
| 

 ا ا ا :وهاعا ّى >لالوق وق 7 ىسع كا ذىلاعت هلوق وذو قامعاا الاف ول طال وقل وقتاكه هر

 ظ | لوف ل دقو هتاوح ول لس ولوقلا قاسكلا !عفرك :رهرالا لاق هسفن ىلائشلا

 0 لوالا قا عفرب لوقأ او لان رق نر قواقحالوق بص نبىسعل :ثودن ربءارسقلا
 1 ظ .بصنلا /جترابلمالاءارعلل ارق لوقٌىلساو ىف لامن ةوقيفحاب هلالاكو قل انة هاَنعق

 ظ | ءارقلا نم :رثك اعمامرصتدق دك يما ىنعلا ساب عنيهقتادسبن ءعفرلا ىور

 ] فالتخا هيف سيل هيلع غلا ع وقول ىناثلا ُبصّنو نالمال قلل نعم لع لوألا لدم م م

 لاكو اقع لا قح أقدر ريد ةةةلوالا قطا بصن .لوقأى -لعاو ا ةنموهدمس الاف

 اماورمتت الرا فورج نال هللة ىهو نا ا.فدارأ قاف أرق نم دام 1 لوا ريد: بلعت

 < جاو يذلا يح (ىااقح دير زئاج لسا قب صتلا ملا هقديالولا كانه لح وزعمقالوق
 كلاند هال ا هللة دمتاعخ ىلا تضفخ تش نا ل

 مالحالا ثاغض نمت سلة قداصاب رى أولا ىردقن ف ارسم داو هنو هملولا

 هلام ان امحاو ل_ءقواف 2 نين دكا اكد ا و همر ةعي حف اردقفليقو

 زاحنالا ٌبحاووهفدب معو ذل, كأدتا لعد و-امكرذت [ثيدحلا هئمو ٌدنامألا

 ٍْ كك ويعاذك لعفتن [كماعٌوك و ردع عم ودعت 0 قطا هدعو تيان"

 9 رب ب معي ولعفت ناكل قكوذغل

 الانملا بسن ىذا قبو « هولأ كونان

 قو كة لعن أل عقم 'رعلا لوقت را هلغفأنأ ىلع قيةعيوكلذال اعرق تنأ و

 لاق وأن وقوة كونا ًاعجلاو َىلخى أب 00 0 :تاوطاوا مخ لعفأ أف ةوشخن او

 تاقاذاوكل تاقٌو-تاقاذاف اذك لفة وقخ اوى كلذ ل علقت تأكل ءارذا

 يد



 ا لا نيف نا د د

 ا ا اد ات عيوش د ا اخ نا ع نا ا ا ل نول نوف نيج ل ع ص ا
 0 / ًّ 8 1 ّى 0 "14و ري جا - 95 نيد

 :١ م 8 : / 0010-0-01

 0 (ققح) ٠ .فاقلا فرح « ءادبال صف:
 م

 ًادتيملاذهفيضأ ا .همالكلا لوط هلق ىلع هزاوجبه جيو وباكلا ىءاندجوامغا برعلا نم 0
 منع ليلخلا هاكحامىلا ىرتال ًرضق اذا همز والام فذخلا نمهيفز اج مالكلالاطاداو هم هيلا

 لافلطابلا وم ااوسئالو ىاعت هوقو 20 اه يدلابان 1

 ىلاعتدل اوقفلاق ةادكوتارقلا نمي أ ًاامو ا ىل_صوىبنلا ما قسما اونأ

 ىرهزالالاق تتياكياماوسراقح نرى حالا سلطات  ذ

 0 هز 2 8 0 6م

 نيرفاكلا قعباتملا ةلك تّدَح نكلورىلاعت هلوقو نيطايشلاو ندا مهحياجزلا لاك تنث ىأ

 هدد : امهالك هيفدح واسقف مهرأك اىلءلوقلاَى هدفا اذكر توت ا

 هنا فدصر درا لاو هقدصد تقسو فوات مربي لتقل

 ٠ 2 هم ع 3 3 5 311 م
 اذآ افاق[ مالا تعم لاق وقدص كاَوْعَك قالاوهءىشلااذهلاق اذا 1 رلاقةحو |

5 

 كا هتعدكو هتمكحأ

 ءالذلامّدو قعد الملا ىلا زعوأ تكد
 و م

 لعتمكا اًذاهتةدح او رسالا هل لوف ]وه ني ؛ ىلعهنمناك هل هوس ًاواقح هك حالا ىحو

 و م وم-- 272

 سوا تي لهل وون يجو محي قاقحالو قي تخل د وهلم نكد

 لاق دسعو هاك ني اذا هنفمحو لحرلا تدمر دك ناك املعنف نقم 3

 النت سه لا نب 2 ص 5 2 00 5 1 :

 هس.لعهّست اوقحلا ىلع همملعادا هةهدحأو لد رلاتةدحلاوو ردح -لقنالو ىرهزالا

 9 6-و 3 - - م 3 35 - ُإ ا

 لك لا وقلاقّدح | او هقح هنم بل طهةدهسا اوهيلع هيلغدقحأو قملا ىلع هقحوءديس بالا

 اومن ارقلا ىفاولغتام منا رقلا ارث سايعنباثيدصحفو ىدبف ىلا

 ثيدلح هنمو مو ىد ,قلام.مدحاو لكلوةبقاومصتتت ا ىقعموتآرقلا عا رمل ىتعي

 نمد داادخمو هقحامهنمدحاو لكبلطبو نامصتخمىأ أدأو ىفناق.ح نالحر اخ ة هي اذا

- 

كهنمو كم ىاحتأ مالا هياعَّبو 1 هلا ملك ام اقر يجو 0000
 هبا

 ةرحاهلا في رخهنأ همع هنا ىذررك ىلأ !ثد دح ىو لو هيف هقاحنالا ذكو ادكداَنا نيب

 ىور روهندشو هقداصىأ ع وما قاحن : هدأمالا ىجرخ أم لاف كحرخ ا مهل ل .قذ دسملا ىلا

 هماقأ اردصموهفهءلع عوملا لاشان ملي يدا واقيح يحي هءقاحن مف

 7 ه- 7 - ب

 كااهنوقتلو ةالصلاريخأتثيدح فو ٠ قد ب نم لعاف مسا ديدن عمودو ماا مق

 ريث الا ننال اك قضى اذكن مقاس وهلا. تقولا كلذ ااهتقو نوةضتى توما قرش |

 و : َِ -
 ل سس سس اس ل ا سس سل لس ل سس ا ل ستايل

 روج نبل ا ١ حا 55 نك 2
 . لوس :



 اق افلا ع نوف ىلإ هاا نضال بي سس لاو ا" سل رع ىف ماب “نلو

 طضادك قورزولا هلوق

 لصالا ىف

 اذك هللوعف.ا دمعتوهلوق

1 

 5« 83م

 . رظقلان ..ةايتاك ندعوا 5 ىرأالسراوغلا قىفرطباقا

 ا ض0 010139 4 - 0

 0 ب امق * ل 1ر2 ماهل كلمىدس ولف

  نيدهدشنأو هينرتتلاكو اهازحهت اره هنلعج حراوذلا نملجر مم ا هدسنالاق

 نموسهو هولتفرك شون. ناكواكو زاحاها أ رت قر نوه ىربنبالادو قرط باقأ نشيبلا

 امناليق 'وهديسْن لاق مِدَقْحأَم ىلع 0 دوش هلةقافوزاح اهاخأْن رتةيفنعلل تيل لدق اوفتالا

 ةنافراوج عقجا ىعشلاثيدحفف د 00 دغر ءشلا هليتس لفاعزاحوأ اكوزاحدارأ

 قرر 6 <) عسيلان نشاسلان عل ىهل بقوا نيعاو نرشأ و

 بضغلا 8 رمدللا قرزاو عضخو ملال هل رئاَقر رز ةسفلفو عطش ما لجل

 سدسقَر سو لجإلا قر حب "موق ةقرزحلا و قور رع ةيطبسلابهلصأو
 ىشعالا لاك نوسلا فوهسح بيدهتلا فو

 .هيلعقيضو ه

 9ةءمءو س7

 قر ز وهو تام تح طاباسب * هبرتوملان مج .انماو كاد

 د ع 2 د وم:

 مم هدوش وتام ىت> نئادملا اااسب ديفا تاتا ا وقدق ر ررخ و

 | ةككالا ىلكحارا عدت رخمد_كفاسشلاو رعولأو 5300 يا هس

 ءاهلاقرزهملاسوبحلا ىمست طبذلاي روملا_اًتمابب لع و هفةسسطشورعفأ مأو ةمطبماجلا
 رشوسناو قو رو هلا الاقي سنطاو لاق

 نيرا فاننا قاف ير 8 مناسوعو ذولا 80
 ىأءارلا لق ىازلا 22 زم تسلو قلاع الوقلاه ة ومس ةصسن ىف ترا رىرهزالا

 ((قانحإ) قالو غو لاو فمان ةقازر تانالو: رمْساَوْرَو لاك نابحيبلقلاقيضب
 سيلو قاقحوُد وقحة عج .وراابلا ضيقت (قتح) قجالا فدعضلا لمع دش

 ىأ [ هريسغلدكو ومردصموهو لطابرغم اة وساهم تدشف و ددعىندأءاننهل

 وس » 3 5 5-5 5 1 هه 3

 هررك:وهنذك وقام هللادمع اذهلوقناك كبل هيلع لدىدلا نابل اطمزرلأ ىعمدبدك | هنأ

 11 مح و رج ل ني سا مو ىلا ا م ء-ء 1
 نرقمأ لاف هب اكمنأ ىلا وح ةفاضان سه اذدنأ طه. ومس ىدو هللوعقما در عتود.ك أملا ةدانزل

 هفاضاذاو كاذىلا هفاضدقهنالْثه_ةرشوه كرمان برغلا لكم الك تلو كيغأ كاذ
 اذه عمسأل شفخالالاقو. هنولوةي برعلا ءامصفانعمتي ودسلاو هنعاربخ ن وكي نزلها

 نسف

 م



 بالك ىبنملجرإ

 ادق كأرلا نماسيكمدو مو 5 هل-ر سالحالْزاَوس دلو
 و

 2 ا م مه و لد

 در قمن ونعيءاناآر كيت 0 ةهاكفاودب_ءوقلا اماذا قزح

 دى سوو 200

 اريسصقناك اذا ةمزسوةقرجل_برنالوقيدنعسانأو ارش تعم بارثوأ لاق ىرهزالا لاق

 ىجمدالا اضدأ د |هقارح .وهفاممدا رمصقناكن اف لاق ميمشلاىأ أر يقينشلا ورا تزن ابا ارهث لاق و

 ةقرااو مدقتدقو وقل ىرهاتد دخت ءاسؤلاولاحرلا ن نءىأرلا و ضااوهوُدَقلجر

 لاق حبا رلا ىت>ئث لكن مف مطول را لدقوكدإو يك ع نم ةِعظِملا

0 0 

 ل ناوطو يراك 31 امنافرعنمتدحا ريغ

 4 5 كا 3

 دسللاو سائلا ن معاج زا ىهذالا قو قيد قارن عهباوقب وخلا ى هو

 رايك

 لجزلا نشا قب رك # هلالظ بصعقاكر و
 هع 5< و

 3 ارترغلال ف بلل اهريسغو رطااو مانا ويتم أهل اقرا وقزملا ىرهوجلا

 ةرتنع لاك قرفو ةقرفلثم قربا عجبباو فاوصريط نمناه رام يكن ع
 ©  ”موص ًّ - 3 5

 يطغط محلنا صاق #2 توأم ماعلا قرح ىوأت
 صصص مح

 ثدد»ىفو هرث دنسو'ارلاوءاذلاىو ربوعوش لكن م ةعابجلا سقت راو قزحلا وفرح ىو ريو

 نيعت#و نيضم .ةسىأن ينوامالو نقر ل و»يلع قل لص لوسر باص انكي ةلسىلأ 1

 ةيئاطربعلا ةقاز زاحاوةقزاداو هن ضعبيىلا موضعي ماسعضنال قر ةعامجلل ليقو

 هعوخلاخ لا # قزاوحيس يل لثمو 0 قزاوحهعجيو ةقزاملافىرنءادشنأو

 ةمرلاوذلاه ةقيرطاوئيزطاو ةفزاطاكلز كو يره لاه ةقزاي تشل اكو
 2و

 سشجولار جب في
 هي دعا © هم 04 2 همو * -

 باك اهلافك !يوحما « اهتقيزحتضف رااطك هناك

 وو !هظغضو اهرضعىأ اهل -ر قوس ل هءلع قاض ئزااقراخلا قزالى اال ندم افو

 م وم

 :- 1لاقيى رهزالا ىف 0 7 تق .وأ نقاح وهو ىللابصت الثددلا ىو .ل وعقم ىءعل عاف.

 و ونألاق هتعتماذااوازخإ

4 2 

 ف 2 ىلا ىوساسع هنكل وا هلك نحر )وسال لاملاانخ

 لاو ءاع“ قو وو قزاسو قيد ةقيزكلاو

 باو رزملا هل ىوأت هلوسق

 ىلْزو زلاو ىرهوجلا
 توأ[مماعنلا صاقهلى وأك

 هينكص ل اةئاعقزح

 مريع #

 ىأ ملا ءادلا ىوربو هلوق

 ثدد_١1ىفناوزح هلوق

 هسدع# هيك مدقعملا



 (قزخإ) ٠ - فاقلافرح ه. ءاخلالضف ا
 201 و ع ةيمم 9 ور هو

 هق :رل اهوا ا 5 هقلخ الل هقايم سقت

 م م 4*5 #7 ثم يا و و : ١

 قي ع داب هِق و ا ةموابار 0 قى طبضص ةقور1اهلوق

 ' ةض 7 و 1 و2 هع رجم

 يول زنون زازا يتسم او

 5 و هيعمل ىدوو كه زم د

 1 اود لوخشو فاسو هقر لسعر وفازت طاير لكواهرتودشارح هجر 9

 ا 1-- و 2 .٠ 2 جهزو“ -

 دشنأو . هلئمو هر اوٌةقرملاو ىزحلا كلذكو ىرش :زالا لاق قدا مسالا 1 اذك ملا ق زا كاذكوهلوق
 الا ىف طمص

 عى هباصأ ب طخ هذعهللا ىضراملعتأ ثدداق و #2 قزح ىذزازتتنمىداّنىسهف 5 لص ُّث .٠

 لا ةقد هانا ص ساد شفني وما ره انرم 3 اولاَقْفا واح مدان لف مانق ىلع موشح نيقراملا

 ل

 نرعلا وق ةلاتما د ضرع قرن لوقف لضفملا لاك ةيقب مونم تقود فرع قزح ريع قزح ىلع

 وه #ه< ير# ته و

 : ولأ لاو َجِعْزاكس حالا س ءاعأراج اصح أوم سمار غو ريما ل_جرل

 راما نأ لذوراجلا لج رسمك ك2 ,ف أن أل عدازأ رخ ؟لوقهسفو لوقف نعاعلا

 ْ ريثالا نبا لاق و يك عدو هرمأفإ ىلعل اوه اديدش اهو قرصة ءاقلأاع ردم د رطتق

 هماكحإ دعب مسه عن أدارأءدشىوقاذا ليحلاقرس لاقي ٌِدْصلاو غيلنلا لا قرا ْ

 ش0 للا ماكحاب زاخلا صخامناو فاضملا فذ ريع لفرد هدشف غون راج

 ش0 اطار شوهمل ثارثكالا :ءلقف مهب حلعفامنا ىأطارمضلا قرا لبقوءاقلآ بر طضااعزدهنال

 ا

 ا
 توو هول ةشوو

قلا وضالاك طفلا براي ريصقهقارحو قرحو قرح ىل>روراج ٠
 س

 و 9 س - «د ع

 لهاتملات تكسب ي م الا را ىدمبكأو

 7 -_- سمسم
 و همم 6-2 0 200 وم,

 و رأت كلؤق مقرا أقرت هش نيع قرت هقارح قزح مهمالك ىفو

 | نيعَقرت هقزحة قا لوقيونيسلاوأن ِ حلا صقري ناك مسو هلعهللا لص ىلا ناثي دخلا

 يبلاردص ىلع هتمدق عشب قس قري ناك فعن مءوطخ براغي ىذلا فعشلا ةقْز ا هع

 نيع ومضاعفات هلسئأتلاو ةبعادملا لس ىلع هلاهرك ذريثالا نبا لاك ل سو هملع هللا ىلص

 قاشلا ةقرسو ةقزحت ثا هزيدق:فوذحم ا دتممربخ ىلع عوف سه ةفاوسو نيعلارغض نعم امة قب

 ملوقك. ةوذشلا فوهوءادنلا فرح فذة ةقزحا.دارأ ةقزح نون. لن مورركمريخ هنأوأ كلذك

 مصخلاريصقل اة قدا ليقو فاضملاو ا موهذملا ماوس ربان رح نال ارك قرطأ

 ىلارعالا نياد_ثنأ ليكلا قادنايسلااضبأ اةقرلسأو ف 25 رحتسارأدأ ىشماذاىذلانطبلا

 ١ يتوسط دو قلو جيا داس ل ص وس مو محم صج محم صمم رم رو سس رطب مو يب سم سس يصمم '

 ل



 ٠ (قرح)  فاقلافرح « ءاملال سف 8

 5 - . 8 : ع ل .
 ةراكمهةرحو هد هس نأ ثيدحلاق ن> اودلاتْوةىونلانالوأ * الأم 1 هدعىنممامتاو

 ْ ١ ا ا اا
 لة الدورمللار هوما نال سه دعب ةصهندربنل ىععهمقر لَن !نم حاجزلاه ملا بهذاكهقرح نع

 وءوو 2 و و لن و 101 .ه - 1

 معلا شكلاهلك قورل اوقارخلاوقار او فرخلاو ا ْ

 »” © د ا 8 و

 ءاستا نمقرانحلاو ةعلطلا فس دمف لحفلا نمش وياعلا رمشلا شكلايو انىعأ لفلا ها

 ةأسهاو ىنارس ءالانءا ميرا لجل اسنان قوراخ او ةقراسحلاو اهناجبتيثكم قا

 - اا 0

 0 ضعن ىلعا وضعنا ءاينأ قرت ىحةوبشلااهملغت ى لا ىهل قو قالا ةقيضٌقراح |

 هملعو ةكملخد فلا ثي دح فو ا انةقراطةقراحاهتداجو ت تددلا هئمو اهيكلعلوت وس

 ىلء ىلا ىهشى رشا لاق هلدأامىرديالوءادوسلا|منًاريسفتلا ىفءاجة مناة را دوس ةمامع

 لاشي ولافءارلا اوءاذا تعب قرا ىلا نونلا وفاال اةدانزبد وسم جاراثلا تق رح امثو) ظ

 هيمو رمعال كلر دقو روثلل ضرعي ىلا ٌقدلان مق رو ا ور و رانلابف ردا | |

 ةاطر أن بىد عامأ !لاقف مهم اطنإ نم ارامل ةلامعب لدكست ادار 1 رزعل أددعنب 00 0

 ةقراحلا اسنلاوخ هه هقلا و" ىلع ثد د_--ىفو ءادوسلا منار را هتمامعب د ىنرغامناف | ْ

 ةقراحلا ىلع ريصامه عدلا ىذر ىلع لاو لاك عس درأىلعماقت ىلا ى ءةقراملا باث لاو ْ

 مرك ىلعثدد- حق ةقرامملا نأ ىدنعوهدمسنا لاف بلعث لوقاذه سيمت تنبءاهسأالا ظ

 ىرهو+لا لاه بتحلا ىلِعدعَضاُملاَدَق راماو عاملا نمب رضل اذهل ماوهامنا اذهههحودتلا |

 ضع تالا وامام رادع 00-5 لاق هنأ ىلعنعكور : ةيمماا قرا

 رب رخل اوقامأو ناكملا اذهىفىرهزالا لاق 11 ريالا ةقراحلامضعي لاق ظ

 عاظتاهوأرافنقراحلا» »اول نأ ارقد وّتحدمأ ظ
 ىلا زرقة راش اكلم لامع مالسلا هلع لع ند دو أيشدريسفتفلقيملو |

 نمتقراحاولافت نهعم عاملا نمبرضلا اذهيوكلع لاه هنئاكىرعزال لاك ءانمتأالا نم
 قرحلاو ىدقتسملا لك الا قرا ىلارعالانبا عبسلاةقراط اودي الاقت هلمسا عّدبسلا |

 «ه 9 ه- هم تل هام ١ 2 مصرس ع 00--ك_

 ةباكعنب ةدلعت نب سقاس ا دعو م.تاتقرحلاو هقاخاساذا لج رلا ٌقَرَو سانلا نم ٌكاْضَعلا |

 لاك ىتعالا طهّرامهو بعضنا |
 أ

 وود

 مثيوداإإ نما ف وأ 40 يَ را ل الردع
 د هيل الا ا اع
 لاق ه: هلت 30 ر :[ا ني نامعنلا ا ٌقوَرسو امم اءاش حو قد رحوقارحو

 ) رسشع ىداح برعلا نانسل كك (

 اذك حلارهوملانال هلوق
 هبنك لل_هأدملو لالاب

 هويعصم

 اذك اهمكيلع لوقيهلوق

 ريثالا نب اهدروأو انه لصالاب
 ىلع مامالاثد دح ريسفتىف

 باو رفو ةقراخلاءاسنلار مخ

 هيثك هقراخلاءكتبذك
 عوىيدع م

 ملا اذالحرلا قرحو هلوق

 في لالا ىف طيضادك

 وغأك ايهمكبدإ بعلو ءارلا
 اصل |لاعفأ ىف فورعملا |

 موك مورك



 هنقرحأ لب زنتلا ىو هلوقا#
 ا.طوبضم لصالابا ذك لا

 ىواضيلا ىلعهداز ةرامعو

 ند هديل ءازلارسسكو

 ىءعديد ثنلاهقردم هقرح

 ةرك_الددورانلابهقرحأ

 ىلع د رملابهد رب واةغلاملا و

 ىلا قرحنم ن وكينأ
 رب مسام
 دري-لابةدرب اذا اهرسكو

 ةءارقلوالالام>الادءود و

 نوكسونوتلا ضب هنقرضا

 قارحالا نمءا راارسكوءاملا

 هنقرصل ةءارقفاثلادضءدو

 ءارلا رشكو نوتلا خفي

 هندرانل ىأةفمةةاهعذو

 هس هتك تا ارق

 ري 0 3 ١ 1 ا ا ترو 17 5 . ع دي يي و م ايوب دار عونا م دوور و اعلا و لا 1 1 ا ا او سنو اي ب دودو ا سا ل لا ا ا لل

 6 رج فاّقلا فرح ءافسال صف 4

 , ل لوانت ىدهسعراصأ ف ارطأ ىلع موقب هنأربخأ ىلإ رعالان با لاق هدم سنا لاق

 هريسسفتف ىرصولبا لاو هيذصف هنمديعبلا نعل لوانت,ل لبر عفري وهفلوقيدلباىلا
 5 رمح هن اك لد اللا هش ف نعم اناهبد. تو نانفالل لواطتي لح ردرف ىلعموقد هنا لوقي

 نمرثك قرح ل جرو ةقراملا عاطقنالبالاو ساسذلا ف قرسملاو

 0 رييعاضد ؟ةقراخل اوناتحد3 نيع :ونلانيده نمد_او لك فناتغللاوق رح نمراكصأ
2 5 5 - 7 4 

 7 وح

 قورحر يسع و قدري

 أ لاقي وهتقراح تعطقناىذلا قو راو ىرهوملا لاق ىنارسعالا نبا نعل جر لا فقرعوأ

 رغالاه  ةكرولا ءىذلا

 ةلورولا قارع نيدألا فو #3 راجتامرح ىف نايرغا 7

1 0 

 تلا فم رَدَقلاالو ريدل افاعيال ىذلا بارغلاك هلاماولك أ أةمرحو دراج سر اذا ل وش

 لع وقرا 0 ومنو عم ىف دعب وافت امم ىشعىذلاقو رامي ناي عفتلا و
- 0 

 ىذهلا راب وألاق عطقنا وألطد لفرصقق 7 ةهئاقر رح رعشلاقِر رح وتايللا وأ ًاتاحلا
 م مد

 رفعألاءاربلك قرافملا قرح 0-0 0

 صحا كرو فرت اطلا شد رقزحو ةرجح - ىاعت ىذلا ضم الار فعالاوةَن املا ىهوٌدناربلاءاربلا

 انا رخ صب هرتسجلاو

 وص و

 ع مىشرابحالاءنا- أ[ #2 هسأر ينك حار ح

 21 وم دس

 نعاهقذرعشرصقة قرح ىسهف ةسبحألا تقرحو لعفلاك لءقلاو ناك هنضإتلاق قرخلاو

 قرح وهف حاصلا فو قرحوشو قرح قرح لبق -دورعشلا عطقئااذا دسعوأ نيضراعلارعش

 عسسل طلالاك حانحلاو رعشلا
 3 بس #7 ع 5 -<و

 دة منيدعاظ ارث ارادلا ىف * هن "اك حانكلا قرحا- لام
- - 8 

 ةرصس 5 م د 075 5< ع ةود و

 هنقرصما ل يزنتلا فو ؟ ضءبيهضعب ل وهدربهرحوأق رح هقز هت وهق ردم ديد لا قرحو

5 2 

 ءملاقءاوسامهو هنقرداوهضةركائرقو
 ناعحإلا» سس ب

 نماد ريديدحلاهدرب كل هنقرعل ارقنمءارفلالاق يو

 يل 0 2<

 يِضلا قت ىماهل لَم ادشنأو اورتمةرحأهدقرح

 2 وِ 3

 انوقر<انبلعمهب ود * بديحولب موو نيقرف ىدب
 262 ا

 سس )و لص ةمكس

 ل نك . عزو ع ا 8 1 ع .

 وهةاونلا قرح نع ىبخشباثيدحلا قو هندربنل يآ هتقرحتل ههجو هللا مركسح ىلعأرقو لاف

 راثلاباهقارحادارأنوكينأرويو هن را ارقلا هنو هنءدري ىأ قرنا, هقرح لاقي دوم اءاهدرب
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 2 نت اد ا ل موو شل اب كدب . سابا ل ؛ هيلو ف زورا فوط اا 500

 0 فاقلا فرح ه« ءاملالضف

 0 و د رادع - ىو

 ديدح قرح هل هئانانس 03 ءانفعرشا هكردأف

 1 ه د سو

 دل_تاؤ ىعع عاعقو قارحءام كار ءالا نبا عجلاكلذكو حوأاديد شرط قارا رشامو

 لاق اناذآ اواني تالئاكر ادلب 0 ار تنازراوخو انجيلا

 يع 8و 2 22.9 و

 امنهدح ؟نيءاثلاق رح ق ركل ثللاف :رهزالا نيل لاكتتسا وهز لا

 دشنأ و رخ الا

 04 سم 2 1

 اتكرر از هاد #3 نقر امعنلاو ملا

 همم 2 هو

 اقت-وا ظمغ ميبابلأ 0 رك ثيدحلا قو رثعيلا ل قوعودصم قرط وشير صبا يرو '

 000 55ه ٍ

 هبايف رضاع وافر قو كرب عبل بان قسم ديس نبا ضع اهتم

 ص
 وم هع -

 ليقو بضغو طبع نم كلذ 1 رواق هسق ةردعو قرح همأن يخول 0 ]
 و ٍإ

 سمةو و و 8ةةو- < - س2 هو

 مرالا كملع قرع نالقو فرص هل عمم ته ةطمى أ هسقرك انقر حوشدد#غ 0 ا

 رعاشلال اه اع ٌْ
 دود م 2.08 ه ' ”دهسو ١

 امرألا نوقركااشغاونا »د اغا ىواسءاجأت دمت

7 
 # س 2-0

 ىتلاةبصعلا ةقراشلاو ودع قراحي ناك اذاوذعلا قارس سرفوقربلاديدشى أ قرح باتو :

 قر رد تام ضعلاو ندعلا 0 اونيب "هل دمةمصع ىهلابقو كر ولاول س 1 نم ْ

 لسقو قوروهفل-رلاَق رحاهدنعلاقي اديأ مالت تلصفن ااذاثىتكلاو كرولا ةفدصأ ْ

 ئاَتبَصءَناَنَ راخلا لبقو ناسنالا ىشءاهبو كرولايذخفلا قلعت ة بسمع ةيرذلا دق ةراخلا ||
 امهيفنيقرقنلا ىف نيتتباننيتقزتلم ناكر ولاَ رق: نالخدت ماهفا ط1 ىنيدعفلا ىلاعأس ور ا

 ةيصعةقرابلا لرقو كلذ هس صب ىذلا حب رعةقراحللا تلا زاذاو كرولا َنيْرِفْلا نيبام لبصوم ١

 ةقراطاىلا رعالانناىرهزالا ه:قراحت عطقنااهرح قرحواق رح قرو ل-جرلا فق رعوأ

 ميج يال ومش فاز انة ىلعاهباص شم تءطقن اذاف كر ولا افلا

 فارطأ ىلعمعا رلامك ادقو ماكم وهئاراشحا هعياصأ فا ارطأ ىلع ىنماذاولاككلذريغ

 اب بتنأو يفق زما يا ءاسع رصنلا فارط املا نزع نا :هعباصألا|
 ايعار ف صد زحارال

 َق قوردلاك نسحاهلوُس *« قيد ولالا تتار

 لصالاب ض اس



 (قرخ) - قاقلافرح « ءاللالست 2
2 

 ١ ءا ارفلا نع ءالومق بابو فنسملا بي رغلا فديمءوبأ كح ىرب نبا لاق دبدشتا وقت ةماعلاو

 اوُقاَر آلاو ثور اورانلا نمد ىلا اور طا لاقم هنأ
 |ىرهوملا نينا ولاهو

جاذا ىدربلا لو دأ
 قا ارا ىره وكلا ف

ه فق عقتامةقار لا
 حملا دنراش ذلا

: 

 ىهل-.قوناربن نا هاسيفن 205 ار اوهديسنا تاغلت ساهتهفةقار لاو قارخلا

 ” ل كارا ماب نمسا هيرضديدثتلاو خفاارةقار اى عوللا ادع ًاىارملا

 الناقد ئحارلا لوقو ركلا ىفردعلا
 سم5 8 و س ء و2 50 7-1 ماقد

 ىل 2و اهبفداكناف #* 0 وح َمْعَو * لفدالب ضجاهت رح

 نيبالقلا عضاومتاقاّركاو شطعلا لاو 0 ةدشَعلاوامّمطع ىنعي

 ايشواريا ودار ءالا نسا ن نعانسيفأىااران ةيسصقلا هذ - هىفانا قرش أو نيماحُقلاو

 بيصيأ كر ارانب كلذ _ثديدشٌف ارقد يلد فأل يشيل قال جدد

 يفِبْقلا قَرَ ا كار ءالا نبا راصّقلا قد نمهيدصيقاراسحا ٌقرَطاو راق رحاب وعلا

 |ةماع ونكسيدق :وىرهوطلا لاق رانلا بهلوه ىذلا قرشا ل_ئمرلعحراصقلا قدنمبوثلا

 ااهق رقيزاناءار امْا نيرا وقرحلاو قران“ اكس نول<.ذ ىّولا نمبرضوه ودنا 0

 ىب لا الي لاعبه اضن را و

 ءابصقلا ب رسل مايصم .: ءاعقنلباهردك أ 7 نمر

 لك اوهن رحملاءاملا : ةرصاشلا مق ا وع لصدهتالز |وسرب رشاش دكا ىو

 ظ قيقد هيلع الدق قركءاملاةقور :وراساوةرمصاخللا عبو نمهي رش هئأديريراذلا اوهوقرسحلا

 ُخ : قي املا ةقيرخلا لقوُهَمفتلاهقب رأس اوناسلقلاد_:ءزفاقتن وزختني ىا تانكي فلبلق

 فعورع لا ءالّغورهدلا ةدشلا توام عتسيامناوءا للا نم ظلغأوهو قّملَسف ق.قدلا هيلعرذب
 بيلح نبا ام ىلع قدلارذيأ لاو ةقيرلا تبكسلا نبا ىرهنالا 0

 ةابع لعلابعلا بحاصاهب ع تويقة سيلا نم طلغأوهو اتقن نم ىسحت و تفل تح

 َتانئلاَق ةرحاام قير او يئارطا الا شعم-هلامن الف نب تد ولاعب رافال افا

 راعلاباساليزاستاو تاينلاقرتحادقوتاف< الا نمل ذو أخيرو ادرب أرح نم
 ظ هارآقأ رحإوذدن 1 رحل هاوم رضتي كلوقك اعوج قر رع د وهو تقرت_> افران هسف

 سشارخوبأل اق .بسنلا ىلع

 «.تييصر داف



 لا ا ل لا ا ل و مر ويلا كاع تونا قي تو

 اك (قرح) ىاثلافرح 4 ءايلالصف

١ 0 
 ىر-ةزالا ءيثلاق اهرثأتى راو كرش دنو د قرا مارتضا لئماغي رمسا دس 3

 رص

 راثلا قرح كارحالا نا هات فرت ركل 3 1 :رلاثددملاقو رانلا قرن مقرعاو

 نفؤملا ةلاضْن ادار ىرهزالا لاق اهوككأرا 0 نم ولا ةلاض هلوقو هولاق هه

 امور-ةبلاولبالاناومملا نمةلاضلا ورانا رينا هند دونا افاهكلمملناسنااهذخأاذا

 هنن نص ىلا نالاهل ضرع ن أد حال سل عابسلا نم غنتعو ص رالا ىهباهذدعتيام اهبشأ

 ثيدخلافو 5 ار و رانلاردق 0 رانلاباه دخأ لاهل ضرع ن مدع وأب وةنلع

 ثدد._دعىفو بهارات زو عشب ىذلا ىأق يرملا ةباو دفو ءارلارمس كي داش شقرا

 اعقواماهسش تقرتح | ناضمر راهن عماصملا ثيدسحهسنمو تكمادوا تقرت ارهاطملا

 ئأاش د رققرحأ نأىلاحوأهلا ُثدحملا قو كالهلاب موصلاوةر هالعملا عاجلا ن م4سمق
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 اومجرخ ذل بابلا نممهلخدأ ى دم 8 اضعاف رك ليف ةدرلا له لاتقث . دو مهكلل 1

 يسثرث 7 همم

 كلامو اهترارحاو ككاو ىرصو فراغا هتقّرحورانلا هتقرحأو ”لرولا ةقراحن مذخأو لاق هزم

 رانا يايا ةئلض
 م

 مع ىإ نمهئأم 0 قرشا ءبقلي د_:هنب ورسم ناكو قير لاو ةقر را مالا و قرح

 ورعب ثرذلا 0

 7-0-2-2 د .٠ 6 يع هوو 5 20 ىما[إ 6
 لان وعدب مق مهرأدد فب هرعلاق رح نمل و اهن ال كأ دن ىفماملا و ةئفحلا 1 نم ماسلا كغ

 825سم هس 70 و

 رع و فرخ

 س قريع و7

 داإدعبو مهلزاتماو 1 0 قرعشل ادعي لمؤا اذام

 بقاقرهدسنالاق اقر 2 ىداضت اهنالر نمل ىدع هيل

 دنهنب ورجتوهو ىئاثلا قزحتو ىمخللا سيقلاُو هاوهوربكالا قرح نات كام_هونلم

 5 و

 هده او لملعب عل لبقوةراوأ موي يق هةيرخأ كلذ ىعم ةراخلا طرمضم

 م
 نا ةرلاثيللا نءىرهزالا ةرارح هم ىسعطو انرحوأ بح ةعدان مناسنالا

 دا او قو اواو رخاو قرش ىنمطقوا عحولان ميلقلا فودّمرلا نم

 بدّتلا فو ايطابلا اهيفعقن ىلاَةق را قرسللا ى 0 ةفدحو ل اقهدمسنالاق رانلاهب

0 1 0 ٍَ 

 َع :وَدَق ةون نمرانلا هناسقتامقارطاو قو راو قو رخا كار ءالا نا رانلاهمف ىرون ىذلاوه

 10010101 كم سس سس سس حسو



 (قرحإ) فاقلا فرح « ءاللال صف لل

 للا ّدح ىرهُزالا عنخ رث ااشل ريطان هرلا قذحبو عاطقنا ا ودلك معلقا
 و و وع

 ذنستلاونيللا قد و ضجه وذح قدكلدناَقدحَو 0اس

 قذاحلا ةقنح و آلاقو ةض ةوجلاثسللا اضيق ذا او ناسلل !ىدحا ردح دحام ودنو

 دشنأوغلابلا 3 ارذملا با ردشلا رم

 ناار 2 0 ار
 © 7س

 ةفرا لاف أل يبلانا لل عمنا واذا رحال قذسو

 0 ا

 امصتا ىذلا قا ذخ اراك راج « هبتممهرمأن كافكا

 اال فصلا وقوم: طش اجداووبأ كو رعاسشلا يداالاداوُدبأ دعي

 دلو لا وا ار

 ارادق اذ ارادماليو 9 #3 ودئارل اهللوقترادو

 س١ سراع

 اضد لاق وداود أ اه 0 .وهسفن أ زاب عب
3 

 رابخللا سو رلا يه قاذحنم « اوناك براقالا نملاحرو

 رس ال لوقامأو ى ربنبا لاق
 سأ ع ود -

 ريصل هيل عردَل لوقو 5 مهي دق اذا لوق ]وقو

 كح رخهأشيدطافو عسا .رلا هيدي ربت از روح دقوهنمعناذخ أ وهندد رز وددت

 يس اومانعط نمئشىأ 2 10 .رىقامونات الاةدعصلا و حط | وهقاذح عشبة دعص

 نعامة حوش 0-0 #0 ءلراغ اس لقاوءافلاةفاذحوةقاذسهنم 12 0

 تاغ د وده ٌ ارعس قدر ووفاةلايهنافاد- ِه ريغ* الاف! 1 درع انزع ودانإ

 طخ اند_-وو نام ذابلا قررا قدح ةجرتىفهديسنبالاقو قاذح نماوناكامنآ اهدي مدت

- 

29 

 فرصتلاةقادملا ىادج) 00
 ةمس)

 هناو رد دابرطا»ب ربئذلا س اوه قلذصقلا ل بقو سكسملا ءاَدصلاو فرطلا
 يس 2

 . ا اولا دوف 0  ىأ عماش ودمالكف قلد أ

 لود م ع 5 ساه ؟ 8ةسل

 قدارهظأاذإق دادحيو لح رلا قادخ لاَغيو يقيد ئذلاقالذ1اوئمكلذ

 لاكهتتا قرح ىفلاقيرانلا كير ضتلاي قرا افرح )هدنعاممركأ |ىعداو

 ادسو



 8ك (قدح)/ . فاقاافرح « ءاللالصك

 ماو

 راخمل رت اا 00 يرادكلااقلا ضباب

 اي 2

 ىلارعالا نسا ندفع اهفرع ًاالوةطوةنملا لاذلا,ناحنذابلا قدما زمن: ىءطخضماندجوو

 هر اوصوىربنتالاق ف فوذ 52:2 1لصفلا اذه ىرهوملا 2 ددقو دعملاو قدا ناحنذاملا لاقي

 ةفصو ذ_تءوظو هي ويدسورت ذاذكو را هير وو ةيلص نونلا نال د _:ح حرت فرك ذينأ |

 5 9 0 . ع ا ع . 3
 ىلءوأءام ىلع لن ىمقدةنيضلا لاق ار ا نع بتكمنأ مولا نا نعىرهزالا (قردحإ)

 2 و
 ةرذاوةنيقتلا داما هنويحسلا و هولاقع اّطاوهو ىدضتوأر .لك وي جستن
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 لي ردد مدرج اد دهس اءايمأ:اهمالقب راحت لأق لاهاي رآاوةريزمناو

 ةطظحاجةقا د نيعوتةربكلا قدح دبا لائمُهَاَدحلا ) قادح ةق را فريطل اقر

 ره شالا و نععلا ىثَةقاَرط ا ناشلا ٠ نميشتلا لع ا عارت لاك وةربكلا نيعلا قاد و

 3شلوقي دعس ب نماسار ءأت عمم ىمدالا لاق ىرب نبا لاق خان ضال ل

 قدما (قنح) عمتجلارعصتلا نآودلاو اهتمصلَعو هابل دحذ خاف نالفتاش ىلع بل

 قذاحوهف ةقاذحوا اذواق دح واقل > هقذَح وقذكئولا قدس ءلكففةراهما قالا ١

 مالغلاورهامقذاحو مةقدكو زد عى قذحو قدح لوقت ىرهزالا قاذا> موق: نش

 اند قدح لمعلاو نا ارقلا مالغلا َقَدحديزوبأةقاذحلا مالا راقاذ واخذ نآرقلا قزم ١

 روش فصن ىصهاخ تيان ديرتي ديو ةغا دبع لح دقومبل :رهمتقاذحو كا ذَسواهدَحو ١

 5 و

 از ةةرنؤلا مسالاو هلوق |[ م واللا و عطقل ١ وهىذلاقدَدل اريد ةوتأمةقذملا مسالا أو - 1 ا ا مهل. رح

 د_هدفأ 1ن ودب لصالا ىف نبا هلعاسمت اود »و قدابفذاح هتعنص ىف نالفو هقادحم .ولاذهنآر هلا ىصلامنسق َميىذلا

 لاذلا 50 1-7 ا

 هةيدم قالى سونجول ضعه قومدم قيدحوق رذ# رذاذ هقذك ئشلا قد_كوهديس

 عوطقملا ىذا *« قذف اقل طاشهتمداكد 0 دشن و قاذخنالا مزاللا ل_ءفلاوءىث ش

 ىلهابل بع تيكسلانءادشنأو |
 سو سوو هر ٠ه وه هل هم هد سد 1

 قيذح تكتم لصولا لبو د قو رفاناذام عرمسارونأ

 ٠ هوذ دول لاق جالا زاد وطقم ىأ 5

 قذاحقلحسا لءنيككلذف 5 الا ذافادبامفاصانىرب
 ”يضلص ا

 قدا ليقو ىنايعلاءاكحاقنذحهنم "ملكا واع عش اقذحن يدل فا ألمحو

 ل تالا 1 و د تيا ات دام ىو ا ول اتا دوو ا نا يدلل نا عل ا ا وت ا يا و ا و عش و وس ا نمو
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 000 < تر. ةاعا 0

 ٠ ىفمأملا نكي )ناو ىداولا ىفءاملا سات لو لكؤ املا سك ىد دولا قنوك-ر ةحةقيدألا

 ىعمىهلكو عا ركن ععر 00 مةعطقلا ةقيدحلا و ريدغلا نمّمت أةقيدحلا رسب ا

 ا | الامر تدع رو دهان ا نادال املغَقئادحو لب زمتلا فو ةرادتمالا

 8 كيعا]ط نصو را دحوفتلملاركشلاو نيتاضلا ٌقئادلاحباحزلا ةدق كحل لة ل طاح

 ضو را ثةدح؟دق و ؟يشابيفزوكحام هش دحالاىقامنالف ىةضورلاق فت اوفللم

 لوقي انوصباصسلا نم عمم ثيدسملافو ةضورىهفبشءايبفنن حبلا ذاوايمُع

 داوسرهاظلا ىف ىهلبقو نيسعلا طنوريدتسملاداو لاه .لاون الفقيد نسا

 3 د وود عيب اومظنالااهدا اوسنعلاة قدح :رهوملا اهتز 0-1 نيسعلا

 بيؤوذو لاق قادحو

 عمدت وع ىف * كوُسبْت مس 5 اهقادح ناك م ىهدعب نعلق

 ثدللا نعىرهزالا ريثك هلثم ونيناثع ءوذريعملا لانك اهل وحامو قدم ادارأ اهقادخلاو

 503 وسلا هريسغ لاق ولاق ممر َر 0 نطابلا فونيعلاداوس .رهاظلا ىعو ةقدلا ةعاجقدملا

 اذاةارلاححرظانلاامناوزيعلا ناسنا «بيفورظانااوه هرغصالاوةقد1اوهنعلا ف مظعالا

 ىفا رانك ريعبلا ةقدح ل_مىفاولر: ف دحالا ثدح ىف مهلوقو كصضشاهبفتر ًاراهتلمقتسا

 قبال قنا ثالئادم هدنعُ اذن دار امنا لدقو ءاملا نمامرابال رععبلا قدح هش ب بس

 ظ اهبصخواج امورك 50 ثريثالا نبا لاق قدا اونيعلا ىقهءاقب دا

 نيعلاهءاقب ءاضعالا نم 0 ف قبال نالوةوادسنلا اوءاملاةرككي فص :ولاهخالنعسعلاب
 و و وو

 رطالاةدش قيدصلاو اهتعكام ىردأالو ديردن الاف ةقدَاٌة قيد للاوةقوُد حلاو

 هو و

 قولا و أودو ةقدحلا

 0000 وا نزاوه نيب تايارلا بص أ

 7-20 و -

 يإ 9-9

 ىأ مهزاصبأب عوقلا نقدقم 200 رواعمثن د-ىقو لاح رلاهءقدحت اديدشا عدا ارأ

 اذا تملاقدخوهملارطت اذا اكد قدح هلمعل د ىذلان 113 دعو قرح عجمهة دج فوم

 رظني وهنسينيع مفي ىأةرستوُ ويد تيلا تأ ارو ردصملا قود اوامهبفر ةرطو منيع تف

 قدحاو رظنلا فدتقدحرادأ اذال-رلا قلد دقو قيدعلا لة ءآللاةدانزبٌةفادحلاو

 لاق اهلا ر4هسشةقدا تن اوناحذانلا



 ا ا اال 0110000 0000 10

 نايل ”(قدح)© -. فاقلا قرح « ءاغلالصف

 ْ لاق مناع, ن منامي بقل قاباو قدجالاى دييسأل ا ةيولا نبا 5

 لل

 تلا هساراوطسشدقو 03 اهناسحَو قام اىداني

 اناوكطا ارت رست اج شو طب لاو ساداسلا فورت ا (قطقطب>) 1

 فرامل ادشناو ترج

 قطةطبح قطقطمح « تلاقنْلاَتَو ع ظ

 رعاشلالاه ريصققلاريغصا قبس (داح) نانا (قنقح) ْ

 ف درفت هنارع ءنءل اوَنلااثل قام لك ىلا فاني فام ْ

 " لطخالا لا 2 اراغص مولا ْ
 هد توي دورا يسع يس ىو مام سس 255ه

 ريصلااهلو> قبب قام ان ما ب ةمرمانا دعنا دغرت ذاو

 هس تود 2ةهضص 8

 00 دول عج َناَدعو "لطتسن . عر ادغ قبح ة حرت فكر با لاق ظ

 لطخالا لاق راد ا و يشل هتان (قد-) نعلافنوكت ْ ْ

 8س هم سا ص هم و و .و

 ىراضت [تأطيّتساو ةمكا ف # تقدح دقو نرحوْ نومعنم
 و 10 50-6 2 1 َّ - -

 ةدعاسلاهوأأ]
 اه دوو م هوم لا 2 _ء 0 1 5 :

 م1 مم ناكدقن آو رالف ٍِ هءاوقد>دقموقلانا تّسناو

 د 1 و و 5 * !ِ
 ضاس اقدح ادقءادوسةماش هلع لوقثو يسم 2 ئنلاككوا|

 ةرنعلاف ةم0لط نشراو نباص قده وتر اتينا تلا ضان رلان مةقيدحلاو

 مهردلاك ةقيدح لكنك تف د رك الغ تداج

 اا اونإتسُملا ةقيدا لمقو لور مر صنت ذ ضرأ لكةةيدآباليقو را اقلك ىوربو 1

 لاق بنعلاو لكفأ ا ا ١

 )5 وكس و
 اهراذا ن مني عملا هلصان 0 اراها تعلواةيراوا#

04 0 

 اهراك و ًاعئاطاهيفّتيطعأ « اه را دس 8 اع وى درا
- - 

 ةهم م

 ا ور امر رو * اهراد_بىفءابلعم ب ةيدح

 ودوالاة سلعة دال هلال مر ؟لاول خلل يشكل ذواييلع 10 ءامزو دل ا دارأ 1

 رو و

 ل_بقورارشأل |ككالعو را الا نم 1 هب ىثهام ىلعاه هرهع لاعهنأ ادار ًاهناو سم هينوُنْسَم

 ' و ةيوقر ديردنتاىرهزالا 6 00 مخمل اومذلا لع هتبصن ا

 ( رشعداح برعلاناسأ - غ١ )

 لصالاب اذك لودلااثاهلوق



 دوسةدامفتاداعلاو هلوق

 قيج طضابفوتارئاازلاو
 اهرسكن اوصلا وءابلا عشب

 فاقلاف رح 5 ءاذسالّضف 10103

-_- 32 2 1 ْ 
 ههجوىفلاسقي ىلارعالا نبا هجولا فل ممقوخلا ىرهوجلا قنعلا ظلفلا قولو الشد

 - 2و ء همهم أ - 412-  م 4
 1 شلالئامكأ لاو وح ”اودْغْلاَقيَوُد وي وق ةوحا وهفق دو فو رودس ةولممى 1 دوج .وفدش

 نيسان خلاق يارا قاب اوءال زمن كبٌقبْلاو قا (>) 05

ْ 
 هدوحدسبو'

7 
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 2 5 كى هده

 ب اصلا تاداعلاو مكائد 03 مهل وىدب ب 0

 اهفاضأو « امعن أودي ىدنعناف 5 ةوقلثمدت عجب ئديو عضوم م :ادوسلاىرتنالاق

 | لعلوقت :اذك ن وكي نأكل ىديلاقيلاقو مك لىديىور وهلا لسوبأ اورو +.سفنىلا
| 

 ِ ظ ارك أ اومسقلا واو ض وف تايداعلا اوءابلا ةسنك اس كلى دير :رلاهاورو .اذكن وكي نأكا
000 

 ْ دق واقي. تقبحلو وعر ملا طا رمق تلال و مغلاولب ءالاىف لمعت بأم
| 
1 

 ْ  لاع و ءاؤس4_فردصملا طظفلو مسالا ظفااف ايو اةيحو اقبح ق يحق بج شانلا فل معتدسي
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 تب دقو ط يناير ماع دابق فعمل وةك فر ةيد_ءتمارثك يا طرضلا

 ةمالللاقب و امارضلا ءايلا ار اهيفن ويح اواك لام يدان ىف و ١ زاكىذاارك لا

 ونألاو جدول قبْكاوةلدابتلاةبو ودأ نمهاود بلا ىرسهزالا رافداءلاقياك قابحا

 يلب تو لسه :مفالقلا ق يول هقيورةوبلاو عم رلا نئطمت ان قيل ةفيت>

 دشنأو قابحهعجيوىوردابلاق ملا هيولاخنبا ىئرعسيلو

 سه عو تهرع تس

 بادصو ليغ م ءاوش و #2 قالو قمرنا :وأف
 س < 6

 2 م و سوض

 نيدا هلا دولا هد هريسة ا قوقدنملا قايل اومديسنب لاق

 هرو 0 2

 نينصلا بي دغلا نيد د انلا ببكي ىرغش تبي

 9 1 سدو و 2 1 .2

 تونة قات 5 اهاقر ايو ةرك ابق

 دو 5 د بص هد

 ا لقدلا نم برش قيل عوت بحفل امشلوفك ع از نعول ب ىلا ىفامو

 ل ةقلول عفرشسرع]ب وهو قسسح نبا ىلا بوسنم هدر رعلا نم *خونوهرغصمو»و* ىدر

 د ومو دك هم

 ا 00 0 0

 اني ع
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 10 حلاو قئدلا ى دع وهةلدسعولا يلا نول

 00م ايس
 ْنا



 ا لا عما نا ل يا تا ف وا و ب > د

 مقل__منوجا _فاتافع » . مار

 ا ا ع و تا سا

 تالاطس اوتاماجو تال اول قف ماجتو لب .طساو لبو 0 عانتمالءاتلاو فلالاب

لالاق ع ترطوت فو ةلاوجازلاغشو مشل ذقممنالتاقلاوُ 8 قلاو عجب فاولو يا
 دسب

 ه- -.

 باعت هل هل ود ةواد سأل ج رلاىب ع هو ودبل اوهمالل اركي ا

 قا اوخلا نين مؤملاريمأ اع لاك قلاوجا نأ ١ اه :أرسأن ايسعناإلا بنانا

 قرتاانواراغأ ياو 3 اهشسر رقم كلو

 اناو ىوارلا لاك مما َّو اوحو ماعطلاو َضيْمْلا نم فاوحالاة ملاح ادا رح

 هلام فاريوةقالح جر تيذهلا هقلساذا هطلَبَوهَسار ل ىارعالا ناتو

 مدوحلاة للي كلك مدا (ينج) نيا جزا لارا 0
 قدز رفلالوةيهمضودعس نب نملحر

 قوما باين ءورذلا عبدو مهن اا ريالا رس ظ
 ىان :زلا فىرعزالا (ن 9 قدوس كاذكو مسا كو وأو ةمعو ل نان / قفلع 35 - 1 ه--

 حابسلا ( قات الوشم نمل بنما قاما عاش لاق ب اروي لاق
 ف زاملادشنأ دس لعوب و ةدح ىلع راحه قافصا او هتف لاح فم باهت وصار اكج

 هو ممومدص 9 0و 2 مهم توم 8«ةهب

 قلل هنملاجلا عميق #2 هفصتاروطواروط هضفنف ْ

 لزغةسكى مول سرا اءولصأو قهالُخلاس وق هنمو قدما وهاللا (هج)

 ةددحاوةقهالا جومانا قهال ارضنا كاملا ىعم اهب واهس وثكلاو

 نونلاو 0 ا ونأ ا ال قاوم لاقل ا الو
 8 3 ل 1 هم
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 اه #0 هوم

 قيس شت 2 واه ا انوم سا ا قفل زن عىس .رافلا

 تان نوسعلا اسي فأقمُ نوعبو ران تناك لاك دا فيكى ارعال ل بقو

 ةمضضلا قيما (قلغنجإ)هوركم تعنةقشح أما (قبنجإ) نقرأ 8

 هينا :رهزالا قاهج) ىماج يلدا كاذكوةوظعلائ هوءايسنلا نم

 3 هولا 6 مال رخآ واهلا مدقا.ة دال تلوح لاقي ودامدملا ر ودملا نيطلا قدالخلا

 ديحاو منهم ارلا نم عسطق لك فوم ثيللا لاهو ديا وه اولا نم طيلَخ لك

 هيسح وهدي نياك اق سانلا نمةعاهب اضيق ولساو را نمعببطنتلا قولا ىرهونملا

 ىرسشو ابا حسن يف ىذلاو

 نمةعامجلا ةقوحلاًنديأ
 كلذ ىلع دزبلو سانلا

 هعوضمة دك



 :تر م ريا را ع للا ا نيود ويسجل رانا ا ين نير هو دوما علا عا 0
 1 ع _ 2 م م 1 _ز ل 7

 7 ظ قل َفاَشلافرح َِء سلالصأ ع4

 لصوملا موق قم ف ةقمارطاىرهوملا نفاثلا ن ءليِجقما را يردها قا ةمريوهتيمكلا ف ظ

 كيتعو ملا نم سوقلابَبسعاماأ اوامر .رثبا عاصم لاك بارتويأ مهلا نممهلصأ
 عانولمب

 قيودا لدعتسا ( رجإ) مساوه (ٌقدَ 05 7 درعلا مالك اهل لص الو ودب دفملا ورللا

 ةسرافلا 01 ركل اون 0 دوال داون هاذ ىس 0 بت مر 00 و

 تعرف نا

 تب لوطن 5-5 وسنين زئارمأعا

 (قلفمج) ا ”واوبكرم وقل !قدعح ((قفعج) تشب سلو ميسأ قمح (قنعج)

 قابيشلا ةيبسو أ لافءاسنلا ةدهظعلا و قع .اَقعم اورعوأ لاق ىرعنالا

 20 -2 مه يف مس

 قولا 2 ىثعكي تنيردق #* قيلفعح 000
 و - -

 و هص مو 0-02

 قور-عمر عنج دود 23 قولا :دلختلا لئيم

 0 قس #3 قت" رطمك ماه

 د ر طنمكلذ اًددحا 00 قوموا لمعلا در

 الو فرضت ضوم قا ف ذاج) 0 ةمرّهلاةقانلا تملا (ققح) ها

 ةغباتلا اكو صكناهىأ هاملامىسعأ وطول *« نماآملا لاك فرضي رجم 00

 براحدنغىذلاءادصر 2 9 ص رك قلل ناكل

 0 فورس اكلهم ب وديدشتلابقلخ ب يذبتلا

 ترانس ناسح لاق

 لوالان ام زلا ف قلعامو 5 مدن ةباصعردمق

 قو رم ةعزالا نماعو فارس ءال نبأ نعةرخألااهقفو ماللارسكب قلاوساو قلاوطاو

 نعت هدشنأ لوقو بزعم

 الا ولاَ 1 ولا نأ 5 ادام وامبحأ

 قذلاو و ملا تق 5 اوما وهب ولا وباعسلا# مدَنَقلا اة يه جرحا 00

 ظ ير اعلا ئثتروقيلاو#هتعاوتعتسا تاقلاو داوي جم ضعيف تاشلاولرلا
 د وسو اكشخ نع 38 وسلا ىرااوكباقاماذا حا و حافلا

 ةر ذه ءامسأب 0-1 .وسسلاه قربنا لاق“ نودع تاقلاوُا زوحاعرو (| خت لل ىلع ريدرذلا
 : ركل وفاكلارسكوءانللا



 مي ل رنا دكت دا 000 5 د ا ةنياقا لا 5 4 ١  0 0ا ا 7 10 2 7 +1580
  5 7رم اي 10 4 3 1

 3 (نمزعبإ .1:٠ فاقلا فنا سد اوتاننا لسن

 ثاللاو ناترقلاودرَْلا يلع قرتفارملعام طرط د سقانعلاقيزامثلاب لنه ازأو نش وشعر

 ثيدحفو عمقلاوةاوثلا نيبامفالسغ قو لام ا قاف بلا اهئ
 قيراغتلافلصالا رقلاو قي راّنلا نمم-هل لأ داداد_:ءنيكابلارضحاذا دقات

 نمئثنعابب نكح تحاقغاو ا:عفامهدربل و قورة 'اطياو رسبلا قرات ىلا عاشأل

 قدعلاخارمش ارد هاك ا ةذلا هند لعقود ناك يتلا لاقي ةرتنللا

 ذوو نيءاس 0 عا .الاةقمشتلا (ققث) قُتل قفل قولا هسا

 بردعلا مالك مدح ولك ىف ناعم <الفاقلاو لسا ىر هولا لاك 12 ما لسفإل 1

 محا رنانه نع اهقت رهوددحأو عض ومو ةوهاهركذ تاك لءمث رود ةناكحوأ و | رعغمن وكم ن نأالا ||

 برسعملاف قبلا, ار ودنمونأ لاق ىرب ني! لاقو هريسغووشدرت ذاماسبذح رشنواهنك امأف ْ

 - 9 صح م

 فاقلا ثمالالاكو  قديرو قدوا حوش ل صا فنالا دس .رعةسلكى فاقلاو ميلا غمت ٍ

 تولي تاوداشلا وداصلاونيشلامالمهاو لاك. بّرعماهرثك ةةريثك ف و رسىفاتءاجميخاو |
 م ١

 ثاثنيدم صلب اووي ان مذفلا («( قابج ) برعم ل بخ دوهو ةّضاخقسوُلسا فنيسلا ١

 امهنءهللا ىذر ىلع نب نسملا نعىورىسنإامهءار وسد برغم اىرخالاو قرمشمل ايامها دحا / ْ

 مشاه أ طخ عاب رلاق ندا (قئنبج) نيةطدملا نيتاههمفرت ذاشيدح رك د هنأ ْ

 د 2 ]معدوم 0 ا
 لامزيوسلا سا ْ

 مج ىصم مث جز س هصودتع
 للا يي

 انومثوتت 0 #3 ا

 لاق 0 0 لما رمالازئاو قو فممد قف اغلا 5 مو سايعل اونأ

 عهد ) لود طامرتنارج ةقالخ ل عورتا عضوم ولالا ةقاراو

 قذلرسو « قدرك ففيخرلاباربعب ناك مهلاوألاك هب رعمة يسرا نع :رلاةقو رعمة قدرطا

 فو ربما هذ هو ق دوج فيغرلا لاقيو برعم امه الكق درسا ىفةغل ةمعملا لاذ ابقدركاو ا

 ذيلها اذان فرخ (تنرج) ىرهزالا هرك ذبرعلا مالك اهل لوصأأال هير عماهاك
7 

رم (نع) جيت لجد نما همعسالا ىارعإلا باو ءْر قدرحلا
 ليقو ريغصلخ و

اقم مهدحاواهطابن اماشلاة بةمارجو فلنا قوف سلي رغص فد
 ىجصالا ل وق هّْئمو 

 ماللا تطبض َقلاج هلوق
 قلاقو خفلا,سوما.ةلا ىف

 امأوع للا ن دوكسل ت وقان مدعم

 سوماقلا ىفىك ف صلب اج
 محفااونوكسسلا ماللا ىف

 هسونتم هتك فالخلا ىلع

 وهادك ملا قثنبجهلوق
 ىلعءابلامي دّقّس لصالا ف

 هلمجرتملاو ةجرتلا فنونلا
 نونلادجلامدقواطومضم

 ةقشنملا هبرابعوةنك اس

 حاب عومشلا



 وه ءانلان هاوراذك هلوق
 3 ذنودباضي أ ةباهتلا ف

 هللا د سعربغوه ىذلا ىوارلا

 ترض 2 فر عوهذا اعطق
 هسدتم همك ناسللا

 اذك خلاك ذبع لابام هلوق

 سوماّقلا ح رشو لصالاب

 سوماقلاح رشف ىدلاوامد
 ةدحوملا يدق قشر ةدامىف

 اهفاسعت تدواع ل عل ادام

 اهقائدتاهعمدقسسي نيعال
 ١ ضعوا ها

 اذك كانا شالا هلوق

 ةروصل هذه ىلعل_.دالان

 سوماقلا حرش ىفو
 هبتك هررسو ىلاةناتشالا

 هيينجام

 ا

 0 ا فاقلا فرس + ءاثلا لصف “1

 ب ببخللل را

 هو 0 1 2000 يا 3 9 4 16 6 |

 «٠ ©« 5 و

 هاوراذك ةقوتم لبو هلع هللا لييدةااوع رةقانتناكاممتعدتنا ئذررمع هللا دسع ثي دحم

 نمسح ًاهريسفتو را لاق داوحىأ أودت سرف ٌكلوقل_ئملافةقوتملاامهلل_.هف ءانتلاب

 تبدأ وتضيردق ىلا ىهنونلاب قون ى هاا وهفيدعتا

 وفم مال هم

 هب رحب عررمسأ ال رامبو ا سرب 06 2( (هتارسف)

 نرحارلا لاك وامرثكو
 هس وم وود صدم ماك

 اهقاشت اهعمد قمت نيع #3 اهقاشُعَتت وواعءاننعلايام

 داووق دان باصسو قذولاو شد واع ل1 ريت انضم نمح رخرطملا قدي (قدن )

 خال : قداثلا نمدعاست لاقي ر هاظلا ىَدْملا قداثلاو قدا ىارعالا نبا لث ؟اس قا فدان

 | لاق ىادنانشالا نامعانأ تلا سف هفرعنالالاشف قدان'قاقتشا نع متاحابأو ىئانّرلا تاأسدي رد

 ظ ىدسالا بيحب بجاس سرف مسا .قدانأو .اعيرساجورخي رخاذا باصسلا نضرطملا قَد
 ' بحاح لوقو

0 
 قدان ىلع مولت تنانو

 قدا قلو هناالأ

 3 هم دو 7

 امامصعدحدقفى هرمسسجأ

 ديابص 5

 امئادسيمةبكملار رك *
5 
 ءه ع

 عا 3 ع 93

 هلأ نأ م تلقو

 . هه |[ه 9 ع6 . .

 | غي« قدان ىلع مواتتتان «  هداشنا باوصواهل ىنامصعىأ امنامصعهلوةو صرف مساوهف
 35 - 3 >9 70 0 9 3 7 د

 || دشنأو ةملعت نبثرملا نب نيعقنيورع نسف :رطْن يدعم ناك سرق ق دان ىباكلان بالاقو واو

 رهزلاف عدوماضي ادي بالغا عا اولافرعشلا اذهدل

 هلكات نع نالا ىداوف #* قدانفىوطلافىدبلا ىداوف

 لاةفدساهركذدقو

 الباعألافاهقوف ةوفىفو 5 15 5 قدا 0 اندقرىذداجلأف

 ليوا وردك ار ةديبعو ا دشنأوةرتلاوةرشبلا ع قولا ىدضال فرغت )

 01 رضاك اسك لانو 5 خلا نم عمشلا هي قزلي .اموهقؤرفثلا سدعلا -

 مونهسقحا 0و الوعل لاق مان هاك نعىوزو عنقأواونلنيامةقالع قون

 قوَرمروَف هسلعاملك ًااذادوقنعلا ل تمثناا رملاو قب راَمْدلاَنَم وتم

 ك1 ا حو وص ك0 00110

 سوُسعو



 ا ا ف سا اتوا
 م 51 ماني 2 2 7 هادم هلع 1 م ادب ع ا

 مام  (فو) فاقلا فر م ءانلا لصف ٠

 ىعست ن رعلاو قانرذدلا فة غل موعسلاءاو دوه برعم ىدزاف فورعمءاتلارسسكب قارتلاوةءارقلا - 0 04 - 5-5 0
 و تب رم 3

 ليما تسلا لنص لوك دب هايايحت را رتواعا.رثزجللا

 نات اظعْنلنام ىت ماا# قاب راب د دع
 ل

 نيخاهم او وةيؤذالا نممعسلا مكرم را 7 ةاعلا# ةوعف ناتي ايلا

 لأ نمههرك امغااق ارت ارتأت رمش ناتي امىلابأامر أش يدح و اضبألا داق ردا دو

 نمْئمهسف نكد ملاذاف عاون أ قاررتل اولا ةسسختما رحى هور او ىياقآلام را نم

 قاملاءاملا قويا 6 )ب هل هلك هنأ يي .قو هبسأب الفكلذ

 مضل سسملا قونرتدسع 3 ةأسم دلالي 2 ريعتلا نيطلا لا الا

 مم ىمق

 «ءموص مو

 م 0 نادمة دز سور مزم اسد

 دشن ذأو ىنارعالا نءارك ذ د

 8و
 قلاهشلا وها تي #2 قنات نيع 1و

 ت77 )5

 اهو قوت ئذلاىلا ىسقت تقانهبلااهعاززوهو غلا ىلا ضفنلا قوؤكقوتلا ( و

 ةيؤرلاههملا تاك شل تقاتوتقاشماو تر اكووُتو

 انو ارو اوكا ناجم اتقوا ىلع هاد ماف

 وكؤ قنا نلفت قو اشعدت و شد رق قوت كلام ىلع ثيدح فو تشاو

 لدارأ افي لصالاءات فذ تان: ثالاثي قودتت لصالا وهني ولاء ىشلاىلاُ ووش

 لعاذا# ئئشلا ف قونتلا ع نمنونلابىوت :”ىوربو مئاهى نى عيانعدتوانريغ شير قف

 عدتو سر قف فونت كالامزش الا ا 8 ليلا هيبانعإو نا عسا ىلع ْ
 و97 رك سح ةه سو

 يالا دشلاو ةقاتْشمةقاوو سو لطابلامالكلا وتلا هرئاس
 ل 8

 تا مكي مذارش 00 فالح[ ىصيقو مشا ءاج

 - 3 باك 1

 قاونلا لمقو َشس نام فلا ار ىلا لئلا فلإ_ة يودون قالا ىوروهنإ 50--0-65

 وه >2 و ا

 قودلاو هقابدلاو»و فسان عجب سف بدلا هقول ارعالانبب : ةعاأ لكلا هلق قوت علا



 الر ينسي يدي

 ا
 2 "يناثلا فرغ « ءاتلالضُم 2
 ظ | ل ل يا درس اه

 0 : فيكفن امضغانأ اننا اصاعن م ىلأر ءألاق و قف فدكفءاكلا

 ىو نزلاو ظمغلا نم يلدمان ألو ةد هن فكف قة مى أو قئنان أبرعل الوقت ل كلا اذه

 الكف صيد زن يدعلاف ديدحل اودىعءدالالاق وضقلا نمرلَما لاقي و

 ه هك ضنموءو# 5 ه و 8س جسوم دعو

 ىئن ياعمنيعللا مطرس 0# 0

 اسرف مص د ىصلا دوعس نب ريهز لاق 20 ؟ٌقاّملاو

- 

 2 وه عد -

 هر ايدنعولصلا اح 3-3 فرع ذقن الس أب دمسلا فاض
0 

 يأ ل تهاكبلادنعقاوُلا هبشءذخأ اذا نموا التما اذا لجرلاَقعَتو ىدضالا

 4 : ورلو5ىف ىمدالا لاق و
 هادم < ةسعو -همسس2 هر لوم ظ

 بلاي تاواوو ب ةلوع 5 قاتلا نما شو عام“ م

 "0 ممل لن 4 5 ىذلاءاكبلا يشن قاكاوءالتمالا قأتل اواضي ًاءاكمل ايد 11 او

 لتر! ئاملا نه وتتلا لبو نابضغلا يتلا وار داعش الملا قثنلا حار طاونألاقو

 ىأدا 0 روامك لولا رهف طا رسلاثيدح قو قالا ئسلا لهقو طم فلا

 يذعالا لارا 6 2( اا قلتم ٍْ

ْ 

 5 موو دوم -
 نزانو ذم و 0 اهميردع 6 نمل ةاوُغنمدرامو

 - 2 يع

 سان نوك:قتاعلاو رضا ةرهت نيب نافرمْملا ناماظ علا نانا ةرثأا نود ومي اهنود

 ةاطقةغصىتاعثدشنأ !مهريعو ْ

 ه9 ه6 سمح

 شم عاوحلا نب سا * 5 قاما

 نينا[ قتابلاورصلا درت لضوء ىهليقو مضلا,ةوقرت 00 ال 20 9

 ْ رسلا قئملاورمشلاىلا عسب رمسلا قتلا صال لاق و اقوا ب عقب الفءاكيلا عسب رمس

 توةعبهدشنأ هلوقو ,قارتلا اهعجنو

 كي

 قئازتلا نبي سفنلا كارلا سابو - م: مرسم نختم لودر أمد
 ا

 مةدوم 7 و ب هم ع مة دوس < علا رو نضع

 ثددح فو هول دس اضيأهسسقرتو هنوف ناد اءاهرتو باةققارتلا نييدارأ اغا

 ايهلشالو هللا[ يعفربال يبت ارق نأ ينعملاومويقارتو مهرجان: بز واحالتارغأ انور جراوخلا

 مرا 4 عال .< ب 3 . . 8م 5 . .

 ًاريغممل ل بصحالو هنءارق يلعن وباي الو تارشلابنولم هال عملا .قو مهةواحزواجترلا هن اكنف
 -- 2ك 1 11 1 ا 1 الا# اماهقلاماطتللااقلا



 رهدلا مهيلعقايناو تق (ىأتجابلال ضرس ةثامهيلعتقائاو هت 1011 :

 نيترو بذا اكاعت عفدلوقنو قوملاع نم تول حراك ةيها ميل ميه ! ١

5 

 بحةسقبلا قاب ( قوروهامنارسس لا مكيالىذلا ناسنالل لاقي وم_تضام ىردأالا ْ

 ةفيشح ولا أ هاكح ريثكماشلاب وه و را فاسو .ويطم وار وضم لك ود رضخأأ اناملخلا نم راك أ ا ظ

 نا د ا و 4 2

 ا و

 ةقيال لاو هاو ضان !ىلع و د-ىفو 5 "اوه هقأنأ و ا

 ناين (قأن) . ١ فاقلا فرح « ءاتلاوءابلا لصف

 د همو7

 ةمولقملا نمتقابلاو هس ف: فام .رهظيف عفدشما ىأ قابشمل قير للا فو هدش أش

 ةديد#ُ 'رمشلا قد نمترصتةق ةوملا ثدللا ءاوتلالاديدشق دق درممشلا نم برص ةقوبلاو هنم .

 ىمدالادشنأو عاركن ع ص 171 ”ووبف مني ى الا وبلا وءاوثلالا
 س اه

 يرمانعر نادشلاو 3 قولا ىفْتْصَر ىراصنلا ضر 0 : :

 و م ه بدع

 قولا ةنكنماوعز دامت 16 #3 دبر نايس سانا ادرا

 د ردنا لاق هيدارملا لعمق هن مواعين هي و ةردلا ع :وام اشتم هش وكاو |

 ء» ا  ى

.- 
 ا

 و 00 1 دام ةمدرق < وما

 تنوؤرتسرع اع اوزاادع 35 اهقأنأ رول ذاز 30 هذ نوذطند

 م
3 
ْ 6 

0 0 
 ب
15 3 

 ع

 8 5 0 ا
6 1 371 

 1 سل 6
0 

9 

 8 9 رك

 كسب :

 أن المقبل بورثولاداز 0 هع نحت اناةرتا صب م

 85 دس

 ةقاتلاورعوأ يا ًالتماا دوش ةوى الثا و و تلاوضلءقو

 وما ري خور ويَعَل

 اهعرت د ننال وع رس دن ردو ءاعناتنم مارشال و بس

 - د م

 ىلإ ارعالانيادشنأ اب رح ادم طشت قدك سرفو مهسل اهي قرغأو

 ©« هد 39 2 هع

 0 ايان ءاوأحم * ٍلَصح ا ذواض عامك 3 ا و

 ةرايل دولا ءاشانأ نيلي ضرأع رار 3

 و هس

 دج أ و : كب #3 ذأ قويسنعول

 م عم
 ءاكي اادنعق اولا فهنخ أ اذاوتنوهنلا ءللا ٠ نع قانون هدبغو ىلا قتواتأن قسد

 ا

 ةعرشلالو ازا تال درصل ا[ةقاتلاورعوأ |  الواهرشو ارش طدأت مأ أم الك نمو

 7 طر رسو ع سم ساحات ها يي
 0 ىاسللا لاق قفس فلك قمأن ارسم بن 1برعلل ل -همقو هقافدن وقس وقورشلاىلا

 |ع رمان وبّضغلا عي رست أمه ذعتلافو لاك فت فدكف ىيفخانأو قضت: هانعملق
 ا رح

 ( رسشعىداح برعلا ناسل 2ع (

 دلل رح ا اا نانا - ترا 1 6 يال ال ا ا ول 4 1 2 نا عع

 ءابلا مب رطملا نمقوب هلوق 2
 سوماقلاحراشمداف اهعضو

 ىف طمض اذك ةمقسلاهلوق

 ةرامعو شح ان لاصالا
 رمسكل ادق ةدلا سوءاقلا

 هبف مئانهامرخ ىلا ح

 فاقلاد_نءاس دن ةسقدنلا

 لاقدي دش لام ةطوضم

 ل ]وط تان ركل ةتملا

 هرظنافزللا سدعأ |نم



 6-2 وع

 كلذ لذ ةرقماللا دقت ةقهاسلا ىهىلارعالا نبا لافو قاهيدقو ةذمرطلا هبشةقل لا وقهادىأ

 ورا يطملّيآيلاومدهقتدقو «نز اك ماللا عاهل دقت قل هاا لاو بلع" و ساو مس
 دشنأو ليطابالا ىهوقلاهتلابءاج

 ست 55ه وم ا

 قلاهلادعينمانةاجو 0 قب 00 ءاعقآ قوه ادك لا لولو هلوق

 قليل لولو للبلاد نب مح - نملوأ 5 هرغ | حراشمدزوأو انهلصالا

 رعاشلالاه ىاودلا جا 00 هتبالة هجاومىأاقبي ةماكلاراجلاةيو هكلا روصضلا متم

 8-0 هه ومو
 نومة يهادل مف ديدش قوي ةيها دوب دل ةقثبلا (قو) قلاهبلا لا أت دحلا لع. ىلع 00

 لصالا ف طءضو ركلا هل
 ل نءوع سل ث يدا فو لون ىلع قوز م مقال ذكومةباصأ نوؤبد علا تبيلا لبق ىرتاك 9 ا

 ةقئاوهريسغو قاسكلا لاق هقئاونهراجن مأد الن نمجةنل لح الالب او رافو 0 هع مهمتك لمأت لا كرت ىح

 مم ه< 9 م ع

 ةاوملل ظقمتسسيو ما ا ةريسغملا ثدد-قو يه لع درو 2

 هرم

 ٍقناو
 1 راو وبنمثي ةوعأ ا مهلا رخآ | ثيددحىفو ةقئا مهتباصأ موقلا.لزنتةيليلاوةمهادلل لاسقيو

 7 1 ا كلذكوت نال 7 ةهلثمو م.مباصأ وهو ةقئابلا هتان ئاسكلا لاك ر هدإا قو

 يلابلا جابر نيمزج ليقو قرفشو هتك لهابلابعراىرب باد شنولوعف ىلع

 4 وص ه-

 قو وي تفاناذااهلدبو #2 |ريصقاننبفدنعاهاّ َّر

 نبا هول هياوقاسناو دات ةهسلعاوقاءلاقيو #* ل 7 ةدصقلال وأو

 لآ كاموسملاو رشلاماجاذا قايوبذك اذاقايو مذا ريفي موق ىلع مجهاذ قايار ءالا
 ىلع هاذه وىرش زالا لاق هايس !بذكلا اوهوق قوبلا,اجا ذا 72 وسب الا

 اممعهّنلا ىذر نامع ا نثاسح لاق لطابلا3 1 اواق ون مسي لطابل أ

 نطل للا نيمآلا مامالا ل 3 مهنا شناك اموقدقا لئاعا

 نكس واتوناو فان ىذلاالا « يلبث ىلع هواستقام
 رهظاةوّقابو باغاتو وشل قابو ناسح سد فرعن لو انهالا طابا قبلا عمسأ ل رمشلاق للا اهتوئئثلا قايوهلوق

 و هّ 3
 نمةركنملا ةسعفدلا ةقوملاو قوبلاو قوبلاودضوهو تقرغاتو وب دعو ووةمفسلا تلا اودض ردصملا نمءايلا تطبضادكإ
 2 نهم ه بسعق و دى و جيفلايمزعلو مضلابلصالا ىف

 لاو م متعب ارطملا نم فد هو قونوةركشمةقونانئاصأ ىبممالا تقابنادقورطملا نوم اقلاحراشكاذدروأو
 8 و من7 10 5 ِ بمس ه<

 ماص لاش وقواو ةقوا لثمهقوب عج ىهلاقد و #3 قوملا حاضت ىعسولارك أننم 3 هي ور هررك طيضلل ضرع لو



 مذا مخل فاقتلا فرح « ءانلا لصف

 1 هفئان اضء اصدق هةمعنمداوسلا تءاهلراعت_ساوهشسعتروع هنآ تدوسهلوةبد ارو

 ه4 ند

 هاوقف تسلا لاو 000 .ىقئاني باعث لاقو |

انافسيلاقف قا !ضرءالم لئلا قوز رفلاراعتسا ظ
 0 ة

ْ 

 ةمرلاوذلاقو ةقمنبلا ضاس مبصلا ضاي هشلاف * قي وذ مصلا وىدتءأدق 5
 واهو 2 و .هم1ك هور

 عنقمهل  ابقئيم د 0-3 اهاقتعااذا

 لعءاىرب نبا لاق هةماىش لك ىلطَغدق دعم هتحاوت قبارسلا لوقب قدم هلوق ىدصالا لاقت ْ

 اذه ىلعف هّمصرحد ل قو هناررحب ل يقو صيمقلا بَل ىه لمقفاهريسغت ىف فلتخ ادق ةقيفملا نا

 ضرأهديسنبا اه:ستواهعجل ميني تيعسود-او ىنععنان راو ةدوندلا علا
 دك _ ةوؤص
 ةمرلاو د لاف صمبمقلا هل لضم ا

 فصال ةقوُدْساههمانك 2 ىَدَحلا ولك ف ايلا ةريغمو

 ةماعلا نس 0 وسوم فورورموأ اراك

 ع - هدي 6 8 وى ةغء-و

 ارفع اذاكر روان ص دال ودار ا قمنمو قنمم لت

 وها 2 8و وق مد 00

 فلتخلار ل سرفلاةَقْش ماجد ادي وال وحو هتبوقوهثقلب و اطوتسلامتك

 سرسعلار 2 فا ربا دناتقشملا ولك اش ل ى انمدةقرع عم وفل دق وقف 2 وقف

 وهو“ 000 7

 لجقدنمل ١ ل هنددحاو رواخلا قدما 6 د ةدوشملا فر ورط ق ناد وعتاب و

 هنو ةريشملا دعس نة فد وشو نمل نم 'هسقوأ لق 0

 عجلا وةقدسةدحا ولاودب ربىذلاٌقدْمملا اوهرك ذ ذىضمدقو قد لءار را أوق

 ةورلاق ضرير (قع) فد قداتسلا

 نهملا عملو مشا 2 وداوس نم ظوطت هن

 ّىر رز قلبملا (قلع) 3 وم وصولا نمسا هنوف الطعد دما ىرتعي انني

 ءارخطا أ أرملاماللاو'ايلارمس 5 قلملا و وسهل سلىلا مالك ااةرشكلا قابلا قلبملاو يق قلقا

 هدو ةرلاه ةهادلا قلها ويضل ىللاوةرلا ةديدشلار وصخ ا أ رملا ىهلسقو رجلا ةدددشلا

 اًتفأو عدن ءامركتأ 0 الب ىمءادعالا ىَر رووح

 2و ا وو

 اهيفهعجارف اهبفعاوةذام | 4

 هيدعفه يمك



 (قن) ىاّقلافزح هء ءابلالضف ع[

 1 سوو سسسسسساْا ا سسسسسسس

 رار قاف هيب ركل ذاب نمي ملات مقتل ناعم ستي
 دوس مسورعك

 0 نأ نمار , أعط * نكملا وبيحلا عفر ناقه هل

 ءارفلاثاكو ”يلصوملا ميهاربا نقصا طخ اذك هدو وهنأ امعر و ءارلاو 1 اريس هد :ااركه

 نيد نبا تاباذه لثموتارلاو ميلا مضي هعدات نمو

 ملا 21 - 69 ةص»ء ناس هم

 قنا ود هردخابه ين ليل 3 هيتمرابك و فرطب تمر

 : ىلع عا ارعلاديربن أل < ولاه نأ ب اوهو ةؤحامو رع ميلا ونا ولان

 2 رحلوق نأ ربا ىه ةقنلا نأىل كا دياممو لاك ىايسشلاريسغت

 فكاوةقشلا نر امها 35 ريع تجاريا اذهّليقاذا

 بابن نمادهو 4 ار سامبل أ لعل قمم قامعاي ناكناوَدَم ذيلاىلانانر ال1فاضأاغاو

 سس 2 ء

 : صاخاسنلا َنأةهج نماسنلاوه قرسعااناكناواس لا قرع مماوقك شاش الاةفاضا

 1 د هوو

 ةنطقن النطق تيان وديص(لا بحودي رولا ل كا ذلثمو هريغنماسنلا صال ماع قرعلاو

 !ٍ ةقنملا ىلع قاطم اماعناب را اناك الو تدان نمفرع ًاريصمف ةنطقدفأ ىف لع ناك وهييق

 ١ ثا ىلل-ثهولاف كلسيسسمل ةسقدبل اكاهقاضأة-ةشل أهيدب 0 ىلع و

 625 ه5 ه ىيو سس 7287 هس وو همّ

 و ٍموقمَحدهنماهكدانب #2 تةلعد .رطمقلارو ر 2
 سم مى

 و

 انهىهلبقو اهقئانبت قلع ىو ريوراجا ماضي ت يبل اذهىوربو قئانبلاك داتا 7

 رسفهيلعو ةصرخلاةقيلاولوجإلا ساعلاو لاك ىاسّشلاو رك ىنالّةجنوكيفاهارع

 سل

 ًةانمدب ز ننس قلاىرغا طغرومسحيةمرلا ىذتدب

 قانبلاديدَجلبْرسمْولان مها ع عقاب ووك هك لي ىلع
 و 2م

 لاف ا نير هاطظو قم هراتيرو كيلا صنعا او صراخ.دلا قئانبلا لاف
 عمو ٍِ

 ملكا رش الرسل 00 امناك اك ا امحأ أوقف ال: ةفرط هلعلو لصالاب اذكر ع هلوق

 7 . .٠
00 ”< 

 لمزتلاةم كييف ضاعت هل ل عح 5-3 قدك ودعيدل اوىدتغأدق * رعاشلا لوقو ىدلا ديدشتلاورسكلابرغ

 تيلاررحو هلديرجال
 شاب مدلا ضا- هيشلاقو د قئانبوذ مبضلاو 5 رح رلااذهىربننادشنأو امضاسأ

00 
 بيص:لوقهلثمو لاف هقينملا

 5 و 58 و ا 4 هه هيو 3 اه
 هللا رص قوقل نمسا 001 همحنو ىداوس سلالم ألة تدوس

 وسو سسصسس سو و جس وت داو تس سس اج

 داراو



 77 7 تي .يانع تتار

 يم بخ || نبا لاف امبدج رفقر وك دمدلد وةقلهملا ةقهلبلا 2: 1 هلي وةدددشلا

 اجل اهاروصال ىلا ىعو مالكلا ةريثكلا رسكلاو ضلال ااوقهلبلا لوقيئالكلا

 قولبلا ثلا راسه كاسم 0 ال عماسل ال اوقف مدع ءودمالك انقلب نالف

 ةقيل نوم مرطهمالكى كارعالا نبا 3 دالي :عملاو قولي لوقت وبتعتلا مثكلار وصلا

 هعجبهمالكق بو هع فةغل بالا قد قلب انكر ذا لل كى أةقوهلو ]

 00 لا هدو مدوجاذا هباثكق دبدقو ئثعمبىأ ص مقل 6 . هه تمودأ وسو

 قي 10 .عمملا وصيمقلا ةنيكة قبلا ليق وكاد نم وَ سماهوخ ةوةنبللاك ب الا

 «# شو

 3 ةانيلا صيمقل ارار 0 »* نشك

 يرينا لاق بلل نعول :حالا لاقطالاءدارأو اهيحاثن أ ىو رب و اهيحاننأىوريو

 ناكورارزالا مضت ىتلا ى وراسل سل وٌقئانملا مظت ىلا ىهرارزالا نال ولما نما ذهو

 قئانبلا ىنادشلا ورعولأر سفو هملق هنأالا ب اقئان لا صيمقلاازارزأ مضاك « هداشناّح

 نأألا فسعنالو بلا عماتي عنا واذهىلعىنعملاورا نال قلاار ءاارانه

 « اقئانبلا صيمقلارار زأمضاك «مهضعب ىورهنأىاريسلا نارك ذولوالا هحولا ىلعر وهلا
 اهلوأو عوف هةدسدقلا نال ميمعب ساولاف

 قالك مهلا ناز سك“ هن كلامعانتسلاّنإ كلرمعأ
 0 د ع

 انه

 هلوق « اسلام أليللاىلا مضي ب هلوقدعبو

 قئاعشل ينئااواوشين أ ىَوس 5 اودي نوشاولا ياابو
 - 2 س

 قتال كلما تالا #2 يطا :أنوشاولا قدم

 اذنهىوش وةشش هذ عستمل ود وأ 3 رول 5 0 و ةشملل اةقينمأ ل ملعالا جالا وألافو

 ىعالال وق 13 وهلا

 مو م وهمد#2ت 0

 اصراخدلا مبدألا ضرع تدم 35 هدا نعسو الامم أفاوق .

 لاق ةنبألا نملوطأةصرخّدلاو فاربسلا لاق مبعسّنيلَت دي زدلمبا ىفةعقرُص وَلا لعخ

 مو م87 سوو

 ىذلاهقوطوهو فو رعمذنأب ااا مهف هناي رح ىهصيمقلا ةقينب تأت د'اذاو ىربنبا

 رسفكاذ ىلع و رفا ىلاردصلا موف ةارعلا ف هرارزأتلخدأ ةهضديزأ نأ اداق طا نآلاةمف



 اذه ةصهادلاولملا هلوق

 حرشفىذلاو لصالاىفام

 م١ فاقلا فرح + ءاملال ضف 11

 راسا رانيصح نصح 4 ازمات م درا قلبالا

 2 بيدور * ىتعالا لاك كلب لامك 5 رة درامدر :رةلشملاقو

 ش امهلعردةنلا]فةرزملا ةكلمأ ٌراممتد طق نانصحّقلبالا درا لءقو نصح نمّقلب ألدبأ

 ١ عجبا قرا لاو تامل شو ةقوأب د اولا وللا قيال وكلذت لاك

 ةقولابلا ليلا لاهو اقلالبل نعبر غ رغم نيدوسالا لاهو « قلاكلا نين متدروف
 قانا رب نبا دشن اودْس دملدق ومالا نس اق ١ وةعولاملا ىفةغل

 0 ع عل 2
 دن م ءاقلبلا نود س ذو 2# 0000

9 1 

 م ل 26 1 6 © مس

 هو وهسو ف 2<)

 سر ةمشاوهلءقو ماد غبر 3 ! رماة قفا ”اقملبو

 89ج

 ل 1 ةيرامملاة عك متفؤلبلاورعونأ باعب كلت عموهو 0 ْ

 هدسوو) و < 2 م هه ا ماك مس

 هتدعك تضف مو: ناك دق 23 هسر تع ع و2 لكر

 ةم وو ةوو7] )مدع

 سلس مس تاع الا ىنالإلا ل قورنكلا "ماقالت ( قل 20 سيال وكاتب

 و

 سقلاو هالاك ةريزغلا لارا .الا قثاليلاوكاملا ةريثك قثالبنيعو

 صين هام ارشح قالب 3 اءرشملبللارخ آن ماهدروأق

 ىرب رثك اذا ءاملا نالارضخلاهامئاو ' ٍضِضَقَن 34 بيدسملا فو راسثكىأ

 هم م7 و

 3 ب باتحلا صالق من قثالب #4 دشن و ىلارعالانبا نع ةريزغق لب ةقانو رضخأ

 دشن مهرع دوج 1نموهةقشو أ لاقو رقلانمنرضؤململا

 هم بوو تدم م27

 ا ا ًرصلافورعمعنطسي دنم هن ريضمل_ةمادهو لاق 5 اةعلب ىضقي واشقاضرقمأ *

 ودع م

 فانصأ عجب نمد محلا قعلملا كار ءالا٠ نالاق قعلبلاو ضوقلا نامتر دوج ىدصالا لاف

 ةدابزبةقهلملا سوماقلا

 سوماقلا فو ثدنأتلاءاه

 ءاهلا ميدقتيقلهب ةدامىف
 نأرهاظلافةهادلارفعكو

 كراك !لوقهدهاش ىربنبالاف رففلا

 قل هالوك مديرك ٠ اني رسانوادعأنيسحال

 سييصتسيسس دهس ام
 ةديدشلا



 (قلب) 57 فاقلا فرح < ءاملا لصف
 8و و و5 9 هد 8و ” وص 70 ةرم اد وس

 نيتمسلابال مسلارهقعطق د نيد م نوفق نب ع4 4

 0 اريك "هلل ىعوَّنلبو اليو لعفلاو نيذشلا ىلا ليجبعتلا عافتترا ى جاب الاردصم

 قلبأ ةباديلوقتبرءلاوهاقلبو قلبة ادلل لاقي وىلباوىالب اال هلعف يف فرعيالدي ردنبا لاق
 لاعْفال لالا بو :رلعجو قر أل بجو

 ه9

 5 ؛افاعن بلل ةلَظو #3 0 هرم ردا

 لاف 0 ا البلي الا و ايل اود اوأك اقلب نك هد ءادلا قل الاقو

 ىورص تن ص

 مخ اوقوتمك» تكل دش و وعد هال مق قل ْن ولوق وعد م هارئالق 2

 دنت دارس كح اليت لاا لل نبض «# حرس سرلا تلال ١]

 دقو نكمالامساط,ن؛برضد َقوُمعلاَىلبألابَلط لثملا فو قليداوهلدإو قلبو لطابلا

 ضعبفُباَنلا قآبلاو جباجّرلاءىضي اكهءاروامءىضي نملارحقلبلاو قنا ةجرتف كلذ ىذم

 قلاب |بانلا قانا ود ضمقلغأوا ديد اتت هت لبق ودلك قف دمك اال ةقلم كابر تالا
 سهم 7 ىو سه 5 وه

 هاك محداك بالقلب فديز رشد دحف و #* قييتلبلاو مالم هملاف 0 رعاشلال وق ]ووهمو

 سدقأ او يها لاق طاطا قلملاو قلبن :اةهسقلب لاش

 يلحروإسق طسوتآبلو 07 قلب هبابق طسوتأملذ

 لاق ىقاخرلالا تمل لتمر لم عفلاوهفولاووأبلاو هسدجل + طسوتأبلو ةناورقف ١

 روب فص ىف ةمرلاوذ ظ
 مأ وص

 رذاكاريبكألا قولي 5 0 رلادورب

 تش الو د عد ىشلسقو ض رالا نم ىوتسا امةقوأَلاو اخ رلا اريمتسي هلأدا 3

 قولا ثمللا ضرالا نمىو.:سااموهلبقو نالاالاهبكسي ال ص رالان مرهق ى هلدقوأيسش

 انيبفثوشال قلانوضراإلاّسد رسال ردت الهي تنل .العضاوم ىو اللا عبو َ

 معرت سودكمهت اك لامزلا نيب بلصناكم ةقول بل ادرس وأ لاقو ىارّشاوُويلاللاكلذكو |
 لاقيد- أ يفئاكراشيالة بصختة عسا وضرأ ةقولنلاءارغلا نا نك 5 | ظ

 اهريدغال كارلا تينت ة طيس رالا نم عيسف ناكم ةقوا.بلا لبقو ضرالا نمةقولي ىفمكرت
 هي ومو

 ىشعالا لاه اعت سراب دويل "داع ارملارصقمرلا قبلا ٠

 ا
 ةقلملاو قليلا هدسئا مشل ةقثيلا كل ذكر ضامودا والو د ةرادإا قل قليلا © 0(

١ 

 طمض ”هلملق ىدو قلب وهلوق

 ماللا َحْعيل_صالا ىف ىلب
 مهارئالق ون الادل وقامأ و

 رسكلابق لا قاب نولوقي

 حرشلا ىلد لو ودحلاةرامعو

 رك رك هح راش لاق اقلب مر و

 "نإ ىهولوالارددم

 هعيفصم هيك

 ادكهوملا ءاّةلملا طرمضض هلوق

 ىنادمملا فو لصالا ف طبض
 هعحارف طيضلا اذ_هريغ
 هيد هك

 لصالاب اذكوملا دور.هلوق

 حسان ط#عروط_بلازب و

 هماظتسسمق وف لصال |

 سوماقلا حرش قو هدارتسم

 هبنك هررحو ىازءارلا لد
 م«يووصحد



 ل دالاناذك ةدشلاىفهلوق
 ةدامرطنا ةدئازف لعلو
 ىىضعم همك هنمئاح

 عباتتو اهرطمرثك تب واش مانيش ب راو ةرثكب هفسصن قاعي

 وم ه

 لاف ةغسوأ* اطملا امل قو ةمطغلا نم عسو أ عبق دودي دشر طعتءاحو

 هقرد نولك ًارارط قلكناف 3 هقيوانلركلا طسنإ و

 دارلا لاق هقرذىأ ةلامتالفّؤدو

 هقدو ل نيابسملا ف #1 هقيدقىذا رمل 2كم

- - 
 8 هما

 4 رغاذ قس: ونلا نيو 5 يانا رعواقبا ٌراَدَع *» لطخالالاه ضد رعلا عساولا قسلاو

 ىا رلاتس دشنأو همقأم

 2 لطاهمكمألك ااورلالحو « : هيايعوي نحف اف ت عر

 لمار الع نماملاعتئانقل نيعلا بحاصلاه عاملا نهتدنلا فام طاقشأ قاقملاو

ىبنىلا هنناىوأف لعلا فود صو ماك الا نماباكن يعيسس س انلل عضو
 أ نالفالقنت مما نم 

 مالكلاةرثكق اقبل ىره هزالا لاك ًايشئلقاقب نمل بقي مهلا نإوافاة:ضرالا ت المدة كنإ

 ماللاوةال_صلاهبلعهناثيدحلا و ًامسشترثك ام ل.ةنل ىلاعت هللا نا ثددحلا ىنعمو

 ||| لاقي ةشبدملا نم لوجرخأ اذاكر, نبك اها كار ىلامهسنعهلنا ىذر رذىاللاو
 هم

 حورسأملاكِرَدااقا خيتز غرام واش ءاقأ ىوربو مالك ارمستكى قاضي :تاقلاجير

 هل اراود تلاها قد وتورات لا ةسععبلا ىار عالا نبا قاب الكل ريثكلا لاب شق

 تَقبشيو توضأ [ءاملازوكلا قي لاقي“ املافروكلا قبس تشتيت فيو

 لما ىلع هنأ ل قس ريالا ةعْذَجهيتاك هربا نماس رةقارغلاب عضوم هب 00 دنقلا

 ديزْننئدعلاك تارفلا

 انيحصاناريشّتسيهعذَج 5 امروءا ىمألاعبلاباعد
 يي

 0 هةر مسد  ىع

 نآهيلعراش ني- شربالا ةعذل-ىمشللا دعس ريصقلوقاذدو قبب ىأرلا تفلخ لكلا هنمو

 رجالا د شوت رما مسا قبو كفيلا هريس ىلع مدنا“ املا لارسال

 اىيوقو قلحا موب ن ملص »* رشاد
 ا
 سمو كو هوو وو

 لق هّقب نعى رت هقرحة قرح تلاقفاهلشطنأ ارما تسقروةدشلاق ىنوقو قاحا هلوقب ذارأ

 هلوقوهنحرغصا هعمل اهلفط تهشاهنا ل .قواهلعا ى َةَقبَي عَدَعصا تدارأ نصح مسا هك 2

 دي «5 رم و وراق 79و 5

 لاق اك اهءمرخااناكمو نصخلا ةقدارأ #3 اذاثملانيةةملاباعم ولا 3

 ناهمهمو



 تا ا ا ا ام اس 000007 لا لا 9-2 - .عرو فر ني لا نجا اتا 0 ا ابتع

 م.0 2 (قشب) ©  فاقلافزت « ءالالضف

 ىداع حئانانبلع كاذأ ن كلا دعو ردا عرش

 ةثئنوس 82و

 ىداولاى الث“ اكخار اوت 0 انساب ؛ قبلا تاوأبو د ءانك

 وهاس هت

 ىدازمال اد كسلا 5 مكلعنإل مف مكلتل ىنا
 نيب مدح صا صم

 جراد قبل لاق وع ومما ىلعرض مدرابلا تالرانلابدرابلاءاملا نست ىأ حار ةلاىوُشُن عمو

 ىو ردالاو َر 00 وكت حم رلاةةممءارج :لبقلا لنوم ' ود ىهل .قوتوسلا ناطم ىف

 لام رئازوللا ةحن اراهل تمهل تلنقاذاربصملا تاشاهل لاق ىلا ٠
 0 هس 27 ايام“

 ارقعج نرجفي تايخباو »* ىد داالوهبفقرالدلب ىلا

 5 علطين يحك ذوات وداي ريل رثك 0 2 رثك ٌقيأوثاكملا نيو ||

 ىارلا لاق هن انجي رخااذاىداولا

 رطاممصْأ لك اناورلال سو طل

 | راك ومعي وأ أواقمقب واق 0 لح رلاّوبو اه رشنىأ هنايعقبمهضعيلاق 9

 0 قاب ريت ,قيملجر و هن ىبا * ءامالك قد افرك هنالك انملعوي ودعا ْ

 | ةأرملا تس ومقرخك 1ءالكل اانسلع قيما وطال مالكلا يشكل بقو باصأواطخأ |

 ةًارماوامالك تمنوا داوٌترم 'كلوقك مالك تش راند هبوسسلاف .انهدإو ا

 ا

 و |
 كن 2 موه عسل

 لاق كان ليحتل ْ

 لا قيم د كتل ذأ ا

 3 8 ف ا
 وهن ه * هد هامل م 0 ا

 هر هرسطل ةلععم و هنئعمت_ مهتم |

 وى رع هم 2 0 5 0 |

 وهتنقل ا طسونئذلاك هلوق هفهطل هرث ءالا «هنقلاطسو بذلك ظ

 سوماقلا حرشو انهلصالا ىفإ كلذكو ةغااسملل* اهلاو ملل ارنك يدنا وتاب ل شمو اورثك اذااه اب انالفداو قدأو ظ

 مي" ان ا 43 3 ةاقلا سس رك نع رك ىص لك 8 1 © 1 مه< 07 0 2 د

 تعلول ا رثكلا كلذ لك ةدايو د ندا ريورات رثو ةقاذقذو قا ذقْذوَدق اهَعَفو قامت ةفوةقامقبو قاب | ا

 ةئعلا ونيعلانعممةذامف ْ

 بشكل نمةريطتلام خلا لاق ره قابشب ل برو مالكلا

 هس ده ةكسوماقلا أع للا َقاقير ملا ف سرخأ 0 لمرملاىوداابدوفأدقو
1 9 ْ 

 ىلا رلا ىودلاو مالك 5 لزئملا.ماقأ اذاو لناس. الفرفاساذالوق.قابقتلا كاذكو
 ةمصو رقرسو

 تن فرجلا 28 رع او ىوذلا ريعبلادوقأهربد_ةتفوذ<#لوعفملاو رثدملا لمزملاو

 ) رسعىداح برعلاناسل 4 (



 3 0101100 ا 2بلس يترك 5 5

 اهب تضاف أت ةءشوهلوق
 ةمالعدهل م هرولصالاباذك

 مع * وردكم ر رحوهفقو

 ةرامعلا اداقدعسو هلوق

 نماملاةشغتو سوماقتلا
 هترسكلااننضورلا
 خلا

 وهقونتغبلا بن غهلوق
 ىقلصالا ىف ةمعملا نيغلاب
 ىفىذااو هلم-رتملاوةجرتلا
 نيعلاب سوماقلاح رمث

 قسيناعبلاولاق ”هلمسهملا
 ةماملاو# ”رمديلا نيبداو

 توقام م ىف هذهو ها

 هيام بنك للم سهملا

 ف

 ا 1 1 ا ا اا افلا 6 ناو رد دولا ع2 مورو نرش

( 3 77 0 7 / ,5 

 0011 انج ءالسخ م
 هقاعبلا هنم شي فتحت * رهعارانما“ 0*3

 وص مسه تع كساس م9 دك 34

 ليسو قع ةعبلاون هبت وسد دقوا مقوتمتامتو فانز طمو لد اوي رطملا قعابلاو

 ا قاعبلاباصأ ةقوعبمضرأوئ هلك فرص ىذلاوهةغينحو لات ةعفدلاديدشقاع :وقاعب

 قعبو 35 لطم ال ءاولاهسفقعس * ةييادتاب اقع "املا عش ىذلار طملا قاعبلاو

 ”" همس

 لسد لاقف ةعب رأالا نيقفانملا نيل 1 جاور ايست اهرض ةقانلا

 ديمعول لاق نوةساشفلامهكئلوأةفي ذ لاف انوع نونو انهماقل نوع نيدلا وأ

 هترثكل لاساذارطملا قءبنا لاقي اهءامدنوليسب وانلب نورك مم ىنيانحاقلنوقعسهلوق
044 9# 7 

 اهترحنلب الا تّةعبو عساولاربزغلار :كلارطملا لابوه قاععبلا مد باقستسالا ثيدحفو
 سا

 هذا ذااتاعتلا اذكواذكتالفعبنابا ارعالارداو:قوىرهزالا لاق اهتضافأتقعتو

 -و

 قات نم ىئبذ الافق قاعنن ال الاف هنأ هم هلل لأ ىد ر رع نعك ور قع موهك هسا الت ن نم

 مسوتلا ىأ همالك ىزكبوأ أسما هلل يومو دوش 0 وع

 87 ءىءء اد

 ا 11 اد ةدشب ست باصم مضلا:قاعتلاو مالك 16 !أىورب. 9 تراكم

 ةيورلاق هلم قع "و رطملا يعيتااذا
 9 و 000 2 ه2 و

 اتا ثيل دوك دوج 5 0

38 

 ِْ نمساسلاح و يا (ننب) نفق اعد 2 زتشعب 1 جاوا 8

 باع ((قنعب 03 لعأهللا واهن ضامن ة حان همت ةركنااذا قع وة ان هو ل ّ
 ص

 امن يه 0 و د 7 د

 نالاقو 2211 يمل دعب سلا ملمقو بلا ةديدحة اةنهدو ةاينعقوت ةأ اقنمعو ةامدعع

 وصد 5 دوولس وى

 هل اساذا قنا قنبعا ىرهزالا باكب كود سأ دسأاولافاكةغلابما ىلع لذ لكدار ءالا

 نبنجرلادبعاىربنادشنأ او ”دحاو ضوعبلا قبلا (ققبل عضوم قولا ( قنغبإ)
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 5204 دك نيس 8 88ص

 تنكلرسعلا عرَْدَجواذا #2 ينال قالا

 رب رحلاق ٍضوعبلاماظو ىهليقو

 0 ع 1 8

 اولا ىوتحا مالا قبلا ىذأ 0 هقشي قانعلا قابلا - أ

 اموقوع مينارعالا ضعيأ ىرب نيا دشنأو ع قيد جوان مبانأل نعم: »6 ةيورلاقو
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 ممم 2 (قس)  فاقلافرح « ءالالسف

 لاق امهنع هللا ىذ در سا .عنسأ ثد دقو هتمةفاعاةمنأك ناودددع أ هنز وذاتسعناكنإ

 و 1 00 6

 هريغلاوو ببرعوشو نونلاىورب وةريغص قرى أ ةقاطن قاهدتك |”ةلمسم نع هّدلأس أ سعال

 وه 3 5 ست موس 0 1

 مقراهيفو بوثلا فنوكت ل ةنفرلا نوعي الا رايس هاجروا >وةريغص هعقرهقاطملا

 -#8ء

 لاقفاهريغالواهالاوامو مال 3 2 معو بيذلا ف صصخ ا ذكه قالب هن

 هجر كتف ةمايقلا مول لجرَقوي هللا دبع ترد --قو يرسل دوك قيقا جا ا

 هعصعم هتك ةياورلاررحو دشيا بال لاهو رف والسب قات روم ةغلب اه مقرابيقو:بوتلا كوك دةرغسلا ةعقرلا قالا ١

 ْ لاق ةدئاز نوكّسفزحلاءاردلوق ىلعءاملا نال طخ قات 2 الااذهولاك نوثلا دنع شق الفا ْ
 ما

 هديسنا اهب ريف هتناالا هلاال نأ دا اهيفةقاطيدل بردك وداباطخ الصم نو عسستو ةعسسأ

 ىلاعت هللا اها. هرمدعلامعت_بالا ةريسشك ا ىثو ف ارسعال اننا لوق نم ماا وأ
1 

 ثددحىفو ةقراطب هسعجو بر عمدئالا اوهمو رلاوماشلا ل هأ تغلب قيرطبلا ((قرطب )ل

 و 00 موم

 ةغلب اهروماو نر ا قذاملا اوهو قد رطيمجيوم مورلا نممئقراطبهد تو هيلعانلخ دف 5

 4 ايل 2 1

 ىربنادشنأو موهدتغ مدقتو اسست دوال

 - 2 هم 5 3 .و

 ماركهوجبولا ص ةقراطب * " :رعاشوقنافوركنت الف

 تاصلا ىلن ةيمألافو زاخلا لهأةغاىهو ىمهعلا قفاو فر عودرطملانالاقيو

 هيد ع هناا 2 0. -ِ 0 ٠ ١
 50 ودول آلا ةارملاه؛ب ف دوالو بحمملاع ىذولاو هلدقو مورلا نمرمظعلا قدر رطل د كتل

 ه< مل تيرا
 قراطبةاج اهو دك نززاو 20 ب2 مؤهلا 9 رعلاناوعحرمه

 قاعبلا (3:) فارع لا نممدسقلار ع ىلعام ناي رسطبلا رفذةخ قيد راطيدارأ

 قَد قونذْؤملا ,ءابلا اواكاعب لبالا تسعي وقعا وهريغو ل-7 رلاٌقعيدقو توضلا ةَدش

 دشنأو اقاعب

 قعانطإ جرت اسسلا هلقملا نم « ىنن و نودكلا تمد“

 نم قعان طي رقت هري-عهاورو ىرهزالا لاق هناذأق عج راذا ندوملا ع.-رتىعيلاق

 ف و ٍِع 5ع < --ءو 537 يل
 هيت ل ثم نمرعب_ثذثالت نأ ةأ-افماردناءوذلا قعداو ناّدغااىياعلو هىغب ىارلا قع
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 دشتاو قاع.نالاوه و



 عال فاقلا قرش 3 تلسفل 0 2 0

 انو

 2 ارم 50 اهيدئىفئللاى رجا ذاركلا“ 3 راخلاكلذكم 8

 لافنبللا تازنأةلماحتسدلو تة سا عرؤلاه باكفرثك اوأرم ثنةدالولا لبق نبللا

 تار ًااذا تقزتأ او ةقانلا تّةس أ ىديزعلا نيلاهيدت قريصي ركب ى هو قست ةيراملا نأ تعموسمو

 جاتنلالبابلاهنهقوااف عرش وفن ءيفوقو وقنا عرس قرشأ اذا ىممال نيللا

 ةمءمس )7 دطروس 7 - 0

 ةزعربثك لا قاسباهعجو رجا ةعرسلا وقيم ىهف

 تس سس 26ه 5 هيي 72 سس 00

 قاس ىقةمطملاتْ ب دعو * كرم !تمْرصو ى أم | تدصق

 | ىارعأمدقييذهتلا (قتني ) رولا يليامزاجلاب ليج قاس ثيللالافو دل قاسيو
 21 ا

 دك < ه7 ومع و همم سم

 قناه بكسنمقدولا ثيثح 4# 0

- 

 قو هى

 ىناقّتلاام اهبىرذبالو 5 اسرق قبلان ا
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 ٍنابطر-لابالو ناطثكب « ءاشءابتك اسيتسلو

 ىمعأرئاط وا قشانلا (قشب) روطانلاوهل قو ناتسلا بحاصياقّد لا لق

 رفانسملا قثرءاقستسال !ثيدحفو هّْضَّسفو اصعلاهنشََي بارعالار داون تيذهتلا برعم

 هانعمل دقو فدي لم عرس أ ىأؤشيدي ردنالاقو هوا ىراخلا لاك كبر طلا عنمو

 000 7 قئلوهاسغا اوئدد سل قشي ف اطخلا ل اكو فعض هضل قو لملف قو 85 ايقو 3

 ةلرمراصى أَو شم نوكي نأ ل-ة< ولاف اهتعهللا ىذرةثتاءةباو رفوغاذكو ليفلو هو

 0 ها داعكس وب قبلا توشو نمءايلاب وهاغاو ريعلاف ونانر ناقتمءانلا و مارال رو

 لجر داهيفقلعاذا ةلارلا ف ىلطلا قش مولوقنم نونلانوك,نأز اجورئاسملا عنخ عأنج
 هد م2 ع

 قضي قصي اربلا ف ةغلئاصبلا (تس) ابهنمصلخت داكن الر ومأ فل خد ناك اذاوشب

 لبالا قا هوو ادام ضار هقاصن ورقلاةقاسضن و قسو قرب ف دْغاَقصب ثدللا اًعصن

 و 7 مت

 قاصيلاو ماللا هل ديال كمن : روزا كاري خ لاو غب ودا ارلاسد#

 9و ِء م و هصرل هم

 ((قطب )غلا كك قوُصِبلاوقاصباهعجبو عافت ااهفةرحة ضبا ولأ لأ! رم ََن م سدح

 هنقلعجتامرا د قم اهيف ترمي ةريغص ةمقردقاطيلا هريغ لاو ىبا 0

"” 
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 اا ل لل ا ل ا ا ل ال ان دل اع طل انكي لحل ب مودي واح ىلإ 0غ وي ا نير د ا ال 1 7 1 ١
2 59 *# , 0 

 م". (مٌّئىس) © فاقلافرح ت ءابلازصت

 ل.خالباوعتجا موقلا قررتوددرت:ىنا قيزاربلا هذ هامدانزلاكو لخلل تاعامت عي
 ا دك هم 2 ع ا 2-0 نسا سم ب

 (قنم) راغف قو رهار ًاوركنما د هروطنمون أل اق تاس قزربلاو ىرجملان 5 ءباكرالو

 و7 1-0 ا 1

 و رهدش ا ا رو راس قس زريم لح رىمدالا فاقلا حان رىفسيذسهلا '

 ْن مىساجهلارخ 1ىفلاقو رهز اذا رتل يشرب وافاد ورسوم أر ةشيدصحب

 ىوهطلا تملا نيل دن لاك ,لئمَقتْلَرباو رساذا لجرلا عش .ثدرق ا نيعلا فرح

 هموم همو 276

 ىو هولا نا نع دك اءاهسأ نمو وبلا (قرب) * « قتنربتلءااكىرتنأوأ أ
 85و ومع 8

 ىريلا (ةنب) - ريعلانمزيطي قي نيونو دوسأراغ5 * ملا نمبرضق برب مكسحما

 00 0 مص ٍ
 ةغل يدسبتلا اهردب ّصرالا ٌقٌريوأك يفرد قرب قاصم أو فاز |!قداتغلصتلاو ْ

 و + «-»

 لهأ انت لاك آثم د>ىفو 2 7-5 || تةربواهور ٌديىأ ضرالا اوُكَرنعلاِف

 حابصءاسف موققحا باننا ذانا لو هيلع نتا ىلصءقنا لوسرلاقذ سهلا تقّربن يسح ريبخ ْ

 تقزبل عاو لاه تعلطى ان يغلاتْحّرتفورعملاو فاقلاءىوراذككىرهزالا لاك نب رد ظ

 رمل دع (ق-) ءارلا|تقرب ةياورلا بس اولا داو حرخت نم فاقتلاو نيغلاو د

 لاعب ال اوطتاةامءارغلا ديضتعْلطاهاتاقسابل تلا وليزنتلافو هلوطَاق د ظ

 انيك صكلامنةبطقث هذ ىو. .لاطى اوس لدلا قسن وذل لاوطن هالوقت ||

 ةددخال ولع ق عفت راق سابلا تاقتسابلذتلاو رق تحلو هيلع هنا ىل مهنئا لوسر ١

9 
 يقساأوإ نم 2س ةثردحهنمو اهءورف نملاطتساامعأاهقساوب توافر اعل 0
 سص 6# قير

 اة مودع ذةفتراامدعبلامو لقى أى سيتدعبن راو ريبزلانباثيدحو ناوحلا

 ىالىربنبادشنأو لشغلا قبعات وك
 1 لفوت

5 5 

 ل ةسدق ىلع تسب *# مِهلْضَع نيذلانباان

 عفترا فيك أ وهيل هت كسا لوسَبامحأر كيو اديس عت ا

 صيد رح رمقلا ةقاسن وقصف ةغا[ةسيوس ولضفلا ف لح رلازك واع 8 ااوممنودهركذ ِ

 قاسلا رق وحلا دحاوق ربو قو قصي سذبلا 0-2 ال" الدفاص ١

 2 5 س- 8 م © 37 و

 اعدامافةك رلاامح ىلع مل وهماع هللا ىل_صدنتنا ل ]وس :ردعةفةس ددلاشي د>-قفو قاصيلا

 / 4 2 ٍِع 2 : 0 20
 ىهوةاشلا وةقانلا تقس اوةقينحمل !نعملت | وأب اصسلا ٌقسا و وصب قةغلا مق سناماو

 ا رجب و ولي 17 تا ب ا تتار ل: الخل نوقع انت حا < هنا كمادوو»بوك ناب يك تت راسو سديجس وجبر



 قوهاذ_ك نارو> هلوق

 س هوماقلا رشوؤ لصالا

 قشمدلاعأ نم ىشوءا رلان

 ءاماضدأن اروح وماسشلا

 ىازلامتاز وحامأو د

 وره ىجاوننمة حاف
 ناسارخ اونو را
 بدن اهلعل او ت روقانهدافأ

 - معي دبتك است هلوقب

 (قزرب) 2 فاقلافرح « ءابلالضف 6

)2 . 210 

 امنوقحبر كاهنعتّضْلاذا اى وربنا ديعمبتلا قوسْنأك

 7 0 ا و

 فاعلا بسن هيلا عضومقرابو" ءليبققرابأو:. و ءاممأة قارب و ناهرب وق ربو فري ربو قراند

 بأن :ؤذوألاك ةيقرابلا
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 لتصلابو مودع رماديدَج .# ةقرانة فص ىفامهنإاخ
 م7

 لاق ماشلاءامقارب رب ورش وللا ىلع ضرعلا فطعام كلذال ولو هلةداانودارأ
 2 ماه ع

 قارباضمقلخ رت اسو 5 كءديعصنهسأرو جاف

 هممو ةفوكللا نمس ار را درانلا راب راسب كس مهموم ملا نمهلسقق رادو

 مده د

 زنع ندؤس وق

 - نو ص مص

 دادس ن متافرم اعنا د»* 0 لاو قأرولاصرأ

00 

 دابادعب :دمهلتاساو كت 5 0 دعي لمؤا اذام

 ن 00| طفخ شراب رت نابل ندا لعق ممكدملا قر ودا لهأ

 َتاطحننا ارعلاقو قمع تان ءاضي اعضوم م .اقرامشو مهلزانمن مالدي ةيوصتم

 71 3 -1 -ِ سهم س)و هلا سحر

 قراسورتتاهتمر مقأو 3 سقم م 2ناروسساتت اع

 ٍ اك لامهيدْس 0 كسوءابلا مضدوهوةقرب دئددخاىفو عضو مقرب و

 اتملغلا حاس دلا قره الا انه ىرهوملار ا تور عش سدت وسلا او امذم

 قو سانلا تاعاجن مكسحنا فو تاماشبإو زاوبلا «(قن 1( قلل املواد براغ

 ةراع لاك عمليا ىفءاملا فذحت دقو برعم ى» رانيزرمهدحا وناسرفلا مهبول تاءاح

 علا 2ك ع م

67 

 يو نكران 50 هيرتز لجتسلف 5 قزرب وقار

 سا.
 «-129 همم

 معن ةرعن ريع !نبيدن-نةنمهحلاقو
 2 1 و ضصوم هضم

 ريثك انهقلاتمما ومع 2 ناو رواس عجانددر

 و م 2 ميلا كب 20100 ضم

 ريغتوأ ع بتنا قيذارب 35 تا اا هواسع لظت



 و442 22 (قري) . فاقلافرح « ءالالسك
 سم لا حو

 ىأرسكلا قربلاقوسرانلا مهقرستةدانقش» ددححقو ةسو افلا رد هرءوهو لهلاءارلاو
- 

 «عجب وءاناي ربالاو علاطلا لبا قاسيا اتيفراقوسراتلام-هقوست ىنعياوقلاروسكملا
 ديزني ىدعلوقهدهاشىربْبا لاك برعم ىو راو رانأ ْ

 قيربا اهني هني 5-3 ُتاقفاموي حوصلاباعتو

-2 

 لك قودو زوكلالئموهةيملاةوز وكل او هت ةفينحو أل اقو زوكلاوه عارت لاقو
 ع ع 1 1 7 يأ : .٠ 1 66 « «نإ-

 3 1 همءاق 2 4 /

 و ه-+ ةء هم

 رجانلا جوع فلا لعاب زوأ 5 تسول يراد

 ىدنها اوألاق ءاملا يطباق ربرخلا و ١ تا 9

 دعرلا اه زامل تانيباقد 23 اهيا ناك |

 ديزني ىدعلاقو ظ
 و سات 722

 فينَح نهقوف برحندقءامهااريط قانعأ هش قران

 ةديعْن ةمَملعلاك ىطاااضي :ًاقيربالانوهشيو

 يف 7ونص »+ هم ىو 1 سات ©

 موةلمناكل ايس مدقم 03 فرش عى 0

 و م --ه 6 سو هم 1 ك 0 :

 مات نيستا لكلا ُظ * ميدل يا اناك رخ !لافو

 س دو<

 ىوررلاىدنهلاو لق ىلطح ايي وكلا نذادسأ ىب ضعي هبشو ا

 و همر . سو

 ىلتح محرمنمتذالا ناك * جيلص قيريباف ىدو

0-6 

 ةفينحو لاق فور_عم دن وهل وانا رست طرا زل او

 ار هو 2 7 تع عم 5 2-7 4.

 هلنابر ف .عضتسنقوربلا لاق ىنأ رعأ فرخ لاهراغصةوسأت حرمه فيعضر ص قورملا

 اهدحو لك ودالوئئاهاعرب رءالود وس ا صحا لثم .راغص ل بعام اج و رو قاف دةرطخ ْ

 در 0 الا سن اهتم لو فاس جس 4 هممت لاق و حيل تروا
 8. 9/- ةع 3 2000 ل وس ع . هما

 : 0 8 : نم عقد ىدنفدأب شعنهن !تلدو دو رب نمركس وهلال د_>-اوءادوس ٍ

 تكسشا اذا اهربقريترسكلاب مغلاو لبالا تقرب وباصسلا ىئراذا يضخ هنال ل _.قؤءاغسلا

 ررحلاف هقو رن مفعص أ اضن لاق وقوربلا لك أنماهوط»
 32 7 9 : 9 . ٠



 ةفاح حا معلا رك ذي هل وق

 هأ

 9< س 013 يل كمعو

 | تي زباماعطانلاوقربدقو الملقا ز4 هلعاومص ىأت ب ز,ءاملااوقربالاقيو ل_ءلقنمسوأ

 ىأمالا لقرب واي اذا ىماعمانالف ربو قود زىأهزنمقربوادبعدارف هسا[

  (قرب) 2 فاقلافرح ه ءانلالسف 4
 "زا 13و 120 90177 لاالاتج ناك اطل ةسخ قو حلاق ل قتل ا فتي 60 7 "خدمت ريرلج تفك وجل يك لنج كو زووم تح يوم ال ١ دامس 7ك سمولاما مه همس مصاول محا د د  ةصطتم

 ادونستافاط ضالاهفوصلال_قيىنااداشلا ىهوءاقرلاءاو كش ىأ نيوا دوس مد نما
 نانؤلهيفقربأ لم> 1 ا نا ل اومسسدلا اوملطا هانعمل قو
 ظ اطوال بالا ىارعالا نبا هتدقىذلا لمرلا ةقرملف ريالا لاق وضاسوداوس نم

 يارتلاو دوسورج ةراحاهيأو ضال اهيل ءبلاغلا متراحو بارتو: :راس ٌتاذةقرملا ىهو لمرب

 اهداتسأ تينا جلال ف التخا اراغاواهباتوا راجت, كر وهورفعأو ضء أ

 دازوسل »اف ربنيعلل لاقي و ان م و 0 وكياشك ان انرصشلاو ليلا اهرهظو

 رعاشلا لوقو ةمصشلا ضايب عمةقدشلا
 1 - هد ُث س ةساع و. وو

 لياز 0 نم عركا دب 3-0 هطحءاقرب سأر نرد

 50-5 م

 ةضورو ضايب ودا وسن م نينولب اهطالتخالن علادا رأمكسحلاىفو نيعلا ن ردم اعمد عن

 باعث دشنأ تعبأ نم نان :ولاهيفءافرب

 باول اووأدلا نم « اها اراك ضوَرىدأ

 أ لاك قريأوهف ض اب وداوسه ف عقجائث ٌلكو تافريداوسو ضاس هسفناك اذادارجلل لاقي و

 ىنالكل انام وطلاق قربلا بدانلا لاقي ورب نبا
 »و مس ودهم وذ ى سالو مّ 8سم

 يفت ناتملاو ةربذربلاو 0 سو نم ى مضل ءاي رو تءطق

 ْ م س ” ج2 - ووو 89ه

 1 مسلوب همر تلق ل يلق ”ديماعطلاَتمداذاديزونأ ريرصلا قيبقتلاو

 اهعجو ه هقد :رعلا ىو ارعسس امش ف لعجافورب , وأقرب هقربب مسدلاو - يع .ناهدألا درو ماعطلا ىف

 قريب ءامو نياهسيف ماعط ه ةيربلاو تب زل همفبصاذا هقرد ماعطلا قربو ىو املا كلذكو قارب

 و 5 سو ري د - 3 ٠
 ةلاغاه ماع بصينللا ىفرقنارباهعج وهمي ريلادعاص ىأ نع تكسلاْنا هلادالا ونومسلاب

- - 

 هيف 0 1 0 5 2
 ارفاسادا امد ربن نالفقربحي روما هنهداورثكي ل ىأهوغ غد لس.لقهنمئ ءوهوأق رب ندعوا

 2 نك م

 سم 6<

 ْ قراقسلاقب عجول عطر رد باذن عماسمأ اهوريواهرب قعد ءاق_لا قربو ىلع امعأ

 - 35 ورص ةم> 5 ُ هَ 3 رت

 ثيدحفو ناقرب و ناكريو قاربأ هعجو برعم ىمراف ل قربلاو ةياخج ىلقطلا قربلاو

 الا ريشي قربا نيرفلا تايلهك تاعي سقودرلا ةل[ لثة بكف هّباريحاصن!لاجدلا



 1 (قرب) نفاقلافرح »« ءالالصف
 سسللللللللدلدلللللللبلببللللللل---لللبل

 ص

ربأ ارق نمو صخش ىاّقد لا نمارلا خف قربهدستو عقابا ,-ةو ءارلارمسكب
 حر ,ةهانعف ق

 ف راطلوفدشنأو

 قربت مالو موكل اوادو * عن الو عئاذك كي

 هرصنقرب و ع رخل نيم ملزوش ةدا نءولاف كب ىتلا حارا لون هع رمت :اللوق»

 ىلارسعالا نبا نع باعت نابجفورَل روع زفلاشبأ كلوا كلدكاضأ

 ةقرلح ادناه هلا در ساي تددس و ةممفملا علاق راو ماسلا

 قاترصلاناامهنعهلتا ىضررمتىلا بك هنأورعشي دحىفو ٌشسهدلا ٌقَرلاوَد هدأ

 ىو شمدلاو رس اًكيركتابكربلا قربو قرغنيب دوع ىلعدودفيعض قلّ هبكرب ميظع

 ىنءع فلا وةرعسلسا عع رسكلة اه<ةوءارلارسك و راصنالا تقرباذا ءاعدلا ثيد_ ]

 نموهو اّمممعض ىأ ه.ىرهام دق تق ةرباذا تحولها ىشح .وُثيدح فو ع وملاو ربلا |

 تقربأو ىل ارعالا نسا ن نع مثلو رعسع نما مئذيرد تق قراةقنو فعضىأ هرصن قرن مهلوق ْ

 2 قيراسقونواضيأ 2 ءؤحاقألا دنع هتلاشةذاشةزيسخالاٌقوٌ رب وقر ريم هواه ةقاثلا

 كد ,اذكتنم هامل برسعلا لوقو جالب تسلو تمقلتو اهنا كل 0 ىنامعللا لاو :

 لود: ىأ اههنذي قريت ىلاةقانل ةلزئعكن ا ىأردصملا ىلع تالوشس ص قورتلا تال و 1

 كارا ددقو ىل الانبا لوقو كرف وبل عجبو نالوغ ىو مالا :

 قو 0-0 ؛لوشتاماىأقربلاربر اقع او قرت امهااجرَنا هللااهصق |

 ىقتطءضولا ةريخالا هلوق ا هرعت اذا تقر ,وىانعللا / نعةريخالا تقربوا عهمسج ري امو اههجولتأ ارملا تقربأ و ْ

 تا وعأ 0 لصالا

 هيتكررح ىنا.ءالةدو_كثم
 3 ويدعم انهعجو ل_هروةراعحب هطلتخ هل اع ضر ؟ءاوربسلاو ةقوبلاو ناهرباهعجوقنؤلتمآ دوك

 ودوم دى مو
 قربالاى مفةقرلا تعبت ااذاق ءاسالا لامع سا لمعتسا دق هنال فاصصب ورش قارب وقرب

 قيرباوةقاربةأنماو #3 تأتلاو قب متل د ف : ورلاق دع ىلع هيرهظأ ل تدقوأ

 ةنافريلاو تن. رتىاتقرو تأ ازدلاتدعرو فار تنك اذاويرزما عا ناسا كادت

 نيطولمروةراجج هبف انو كرزلا قسالا هتيلفءانعالاريكتردكق رابعا وأ
 3 5 ىو

 2 ةقريدمةلاقب وى ةاربةقرلا عمبتو اوامر اهلا عجب وةقربلا كلذكو ةطاووش

 ى همس ع:

 وهو ىتاللاقرب وقربأنغلا نم فاعلا لاق ضايبوداؤسه سف قربأ ستوفر عمباوةبدك

 دنع أ ارفعمدنافاوقربأثيدحا فو ءامقب و عتب أب الكلا نموءاهتلب وقلب أب اودلا نم

 ْ ” ( رع ىداخ برعلاناسل 3 680



 ' ل مايل را ا ا ل

 (قرب) ' 2 فاقلافرخ +« ءالالصف 1
 ا ا قشسمددصس تاخد سي ردإىة فص فو ' ف لايام | 6 9و بم 01 ع _ 2 :

 ور ةنأا . اقىذلاءاضااوهلوق
 را (بس . د1 |هنمو قالا رشوة قص دارأ قولك مسن اذاعللت امن و مل 7 ءاتصلاو

 ايل و

 ف التو عملات اهربواهورب واقرب وافر قرر طولا ىتلاذ ةرب قرار انت نوعا ىأ

 . رج الافملاوناعملارتكني ز راف سوقي ريلا مسسالاو
 تس ع هو #2 هم ها اع

 لماجو هاذا 00 ةيعحرهظًا واقد ري

 9 و ه
 ا ىعملاف عاركن عقب ريلاديدشلا فيسلا قد ربالاو

 8 رم ًيراجو عيال هيف سوقانهحي ربالا هديغلاقو هقب ريلي جاتوه ف.سلاق د رالا |

 نولباد ربىأة قابلا تي را عا يم رابيلاومسملاةقارب

 0 9 - 3 31 8 ا

 قربأو ةقراملاتدًارهَعب ربتي ًاراذاح السا لاقي فومسسلا تحت ىأةقراملات ةنحلا هنع |

 | ىأ مك ءامسلا ىف قربامدلعق أ الو هب عم لاذ قرب هفيس قربأو اضي أهي قرتو هغيسي عملاذالجرلا
 2 َ 5 5 "3 و 3 210

 قربلا نمةقتشم مال_بلام_ملعءادنالا ابكر تب !دقاربلاو قربلا نمهلكو اًضيأ هذع علطام

 انديساهكرةباد مسا قاريلا ىرهوملا .ملسو هيلعوانسن ىلعهنلا بصل يريجسرفقاربلا ليقو
 ل 1 - ع ٠

 ارسالا هلم هكر لاذ ادلاودو لاه ثد دل |ىفرك دو حيا رعملا هلل لسو لع هللا ىلص هنا ل وسر

 5 وى هس ه- و 5 - و 1

 قير ,وذقاربئ نوف ريلانايفهههسش هتك رحةعرسل ل,ةوهقي ربةدشو هنو عوصنل كلذ ىمم
 ل ل و بصر و

 همنعي نالف قرب ثيل 4 ع الرش وكدب ءلاقاربن ارب لحجر وقيربلا ةعفدةناقربلاو

 دشن اورظنلا هده هل ندامهب ع "الاذااقيربت

 اًقيلطت يتتتريمالاو ضم د اه در تاهتمعت بففَط 2

 0-7 _. || تطضتةعفدتناتربلاو هلوق
 نرعلا لوقت قادصممل سدلائش ذم لق ورطنلادجوامهعوأ ادااقيربت همقمع قرب و مضلا.«ايلا لصالا ىف

 8 هذاا و 0 0

 هل س دل سواتر وق ةرعدم-اصهللاّف الع لح و وتلقى تقر ءتقرعوّتق رر

 و 1 م س-< و ل

 فرحت لقورمص بلا ةشهدلامعللا ءةرخالا تدرب قربي قرب واخر رصيف ربو قادصم

0 

 ةمرلاود لاف فرطي

 ومو م و ةض اه < ه مساك سس

 قريبداك ار ةاسىب هينمعل 35 >0

 رس



 تسل هيولاخنبالاق انو ىل-:قىد-لت اوو بس موكب لوقو

1 , ١ 

 دو ا _52 2120 5321
 عجبت فلولا ني ع مو ا يل اع ل وع ل

 ا اع اب 2 لين

 هن كمان د يحح

 ' هنا فوت انف 4 فيم دعا ةحرفل نا اع ا د دع

0-8 1 5 2 
- 2 

 ِس يا ا ا 4

0 _ 

 تدليس و ع ا لا 570130

 ْ : 22 2 1 ا و ا ا ا ا و عم ل

 9سوسإلا سل

 ل اذلاةهلفاقلا عمدق رد تاطل بلا تعيلاَع كل ,رعلا اثر رعق ةمس ,رأق ىهاسعاو َة ةيسدلا رعدق ندا

 ىذ ةمدعاهل لاتيه :رذسلا نانيبي رغلا هباتكح نممصع لصف ىفىورهلا لاكو ةمدقم
 س 8# ةهس 5و هم و9

 قريلاو باصسل |تارما رووا نع طوسؤقريلاساسعن١لاق قب( أهي مصنعي

 .٠ لع ةم 2ةس

 تقر ورب ا مسلا تقرر توب تسيل ىوليمالا راو ظل داس

 ا ا ةقرب عج ةلاحمالا ذهفءقربانسداكب ئرقو قربلا نما دل ةقربلاو قرعي تءاج

 او ًاوقربلا فاول_ثدموقلا قر اءكاسلاان ءقربتاذ ةباصم ىأ 2 ان وهقاَرب هن ا ةهليللا

 لمفط لاق هو دأرقولا

 < 0 هه-9ع

 ”كياتكداقتن أمامه هلا نحو 8 هتهتوفير تا رن اعط

 قر وة ىداصم رالاو هت ىاترلا اان[ لتر وهقرب نقر + ادازأ ىسافلا لاق

 0 ع . : 0 3 01 14
 ىسعد ةيدراتلا ام اروبا ةقراملا تلعفاملاةيو قربت اذةقراهءاصمو ةقراةباحسلاو

 لسرلاقّربو تع ىأانانرب تدعروءامسلا ترب ىمدالا نع قرئايفنوك ىلا ةباصسلا

28 

 دعراوٌك ضرابقربفانب الطو د دقي دما ْ

 يلحق ربل اك 6 ا تمارأدن ”اككلذ. نموهود-عو و وددت قر ربأو لح ركز ربو

 ةمرلاودلاكرطملا

 رطامريغ با ندمةقرب هل د3 تقرب أ ةعرصلا هنمٌترشَحاذا

 6# هض

5-5 

 م ا يسال ناكوءاوس انالّقربىلءردصملاءءاح

 تيمكلاتييدشنأ كلذكو
 ه هم

 د 20| ه٠ 55 4 5 7 ٠

 7 اضيف كلديعواقد ع زرادعرأو قرب ١

 ه- وع هو -5 ع

 انقر 00 اوثاق ريلا هعج 36 راع ادرس ءلاىفل.دق ةربلا ثدللا َفاَقُمُ رح - وهلاقف

 لكيت قرب ةرروةفاضالابسحُد 7 وبلا َق ةربلاشب ,ءود_عرلاو قربلاامب 1 اذك ناك

 ناكملا قرعتساو قرب راما وقر او مولا دعرأ او رطمهف سل ىذلاوه وةقندلاب

 رعاشلا لاق قريلابعملاذا
 مو وٌ هوم 9مم سو موص مورب و وصعد

 بضتلااهدان# أىوس فومسا عل غل تنستإا وا ىصقألا قيال ير

-ّ 

 ءايلا تطيض ناقريلا هلوق
 هز رح ولالا ف رمسكلاب



 قاذك شوا ةلوق
 قو ةهمللا نيش ثااءلصالا

 "لل _ههملاسوماقلاح رمش
 ىسرافلا لاعل اهررحلو

 - مست دب تسلا سس

 (قرد) د رح « ءابلالضف 4

 «نيسعلا تناك اذادار ران د هئامتقحا ذا ةماعلا نيدعلا ق لاك هنأ هتعمثتا ىطر تان” نديز
 ظ رمث لات رانيدتئاما ميغفد هب تمم مرصُميالا بح اصنأالااهعضومىفةمئاف ةزوصل اة

 لاوو يد ةلاماهيففدعي تقف ماقال امر ص رالوهو فخ موتروعنا!منًديزدارأ

 تيمنا ذا هنيعتة هورعول الافوة عاف فلم هلع قب وود رس بهذ.ن نصا ىارعالا نبا

 ريع نب كلا دبعشي دك و + امال قاتلا ِ نعد شم لوةه# هدو اهتاقفاذا امسح

 3 وعل م آن ا وهنيع تمد نا نيعأ اقخارةنح .ولا ان ثاك فئئحالا فدد

- 
 0 5< ووش سس

 ل->ر واهر وءاهذخأ واه هش اهةدقوءا ار وعة فيي و قيم وامين معو ىلءأ فل و
 ا ه8

 (ىدخ) نيعلا فاست بروما أ لو رخل نضل ىرهوحلا نعلا قوم و ع

 | دا ولاا لا ىربْنسا لاق شوسغسا ةسرافنلاب لاقي ىذلا بَحلا قَد

 )00 ل! ساولاو ردملاوقدجلائذغب عقر نصل ثبللا (قدنجإ) مثيهلامأنمالا

 ريغملا عقربلاقدضلاهدسسنبا » قدك وز سلع حل ةعراوذلاو امن

 ةقوخ ىهلةواهسأر ط_وريةريداموهسنمل -,قاماهسأر ىلمغتفةأرملاهسلت قرن قنصلاو
 موضعبو تقنصت لاقب هللا عضوم ىلع ةفرخ اهعم طحواهكشح تحت يفرط د او اهي عشت

 متت سرت كر ضخ ع ردلا عمةقرخ طاخش تق مملا وقضلا ىنابعللا لاكزو كذا همس

 اهكنحت حت اهيفرطدشتوةب راخلا اهب عدت ةقرخ قدضلا قة جيرتفحاصصلا اهسأر ىلعتأرملا

 ةدارسلا قنعل مق نمل اهب ولان الات ىرب نا دابشلا نمّنهدلا وأ نهدلا نمراهناى و

 ضن اوقيل عى :ضعل وواجه فغجب يي نوعا واخ لح ادا را قتحم و

 رجالار هئاقذابلا 6 2( ا الل 1 ىلااوسلاو مقدما و

 قئال ادم سلاف قذابلا نعامهتعمتا ىض رس انعنبا لّكسو عانتإقذانقذاح ل--حرو

 أ( ببر ءتوهورئالا نبا لاكاهفرعت )فتب رعةسرافةلك قذابلا دسعو لاك مارس و هفركسأأمو

 برعا ميو هسنج نمهريغىفو هيف دل اند 0 لى ةيسرافلابرهنا مساوهودذا

 لاقفايلرعاشلا ففحو رطل سنو ثلا -رلادق ذاسلا
 و 29 و 117 ا

 حزر.نباكلذ لاف اكذب قذسلا ل عجن" اكاهقذاب فافخدارأ «اهقوديف انشق اوسرمشللو 3#

 ةفلط كل داو همت نوع همس .رافةظفللاو لاخر 0 وتس لي و ّخ هلاَوو ع زغف و

 ىرب نبا لاف برعم ىنزاقةقرذبلا كلا (قش) مهلتشب امش عم سل سمعو موتكرح

 ةقردملا



 * قوودن اكسعىلعزع 5 رعاشاال اق هماعط لاق: ن اوهواهوأت همدواورعو !لاقو

 - 9 8س 7

 رعاشلا لاق هماعط رحوب ىدلا قوؤملاو ّْ

 5 د5 ماد 1

 قومٌ ءبادهدشدعىوس #3 اًيضارَعَ ه2 نت شو راح تاكول

 هام و

 َُك وكت دو هيد دوالا ْن وطب فة ةبلخ ض رالا وهم ولالا للثمةيكرأ رئاَدق ةوالا و لسع نبا

 ةقو هدم الفن تماك نملقأ تاك امودازافة قو نيتماه تناك اذااهيمتأ انارحأ ضايرلاف ْ
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 ةنورلاقةوهلا ىهوانابحأ عسؤأوةمك رلا مفلثماهفو 1 1

 قاتم سدخوءامدق لمغف * والا نيب اهلا رلانمعتاو ظ

 ل |وءف ااهتاعح نافامه ردنيءير 1 ”رلمقو ليقاثم عسر رءاملادبد د وةزمهلا م طرد قولا و

 قدعملاةغاتلا لاق 0 ةوالا اونانلا| دهريغ نم 0

 بيلا قالا لاف ب * اهات . هاك :

 رعاشلا لقسم

 نيفيظولا ن 0 همظع ليقوٌف» 3 )6 1 عضوم ماو هف

 حامر طلا لاكن اسم امهو دل اعضوم

 #8 -9_ 2 0 5 س

 نيفادا ارترع لج ملك ناسيا مانو

 خس لا نطاننمنادر مون طيرملا راو هبال مهضعب لاق و

 هقلسا . رولا قش ديسنبا هما ظننا طارد كلا نإ «(ةيرسإا

 اقوثيمعح .وهاملا ٌتييامهل قو وقبل اوُوّشملا عضوملا كلذ رسساو ه وام عشتل ريسك اش

 اورعشينأ اراغو موده سهالا مملع قنا ا اضياوتا و ميلعلبقأ اذا مهاعَوتبن 1 ماعم دقو

 لاهر دينا ىأهلَّو شن انهقدوهقرتىأب دوقعي نعاقشب است قب اذكعض ومب سباب ودن

 بت تي دقو ةسقثاءام كلنا ةيكرل لاقي ديذوبأ لاق هيلاري لاو :7 ودستوا

 دقو؟ ىسلا "ام نس عوزل اي صسءادنتلاا ودي ودر , نسعى أ مزكلا قث.تالفو ةسيماطلا ى هوأق وم 0

 هو رلافاصكم راك ] ودوعلا نيجنوكيام عيتأا (+) 5
 هم ةهص

 ثدد>-ىفو رولا دعي نيعلا فعن أن لا رمش لافو نا ري واوعهينيعبامو *

 70 2 ا ا املا ل ا ا ا



 ل رت داو ا ناي اح ا اوس ا

 (كوُأ) - فاقافزن «تفاللسف +

 ابسقشي دلت قونالعفومز ىرلا رج رجا حاصتلا قوريجر بانا جال (ة--أ)

 دسل لاق ىريلاريجرملا اوهناقوبأ عضيو ةدعاس

 ةدءءوض 27ه 4 مم سل

 ايا واه وايظ نيمولحلا * 0 ًاوناقهيالا عورفالعف

 ناقهيالا عو رذالعقامهماهرلا دولا ىأةس تلا ذلمكف ىتلافاالا تلعج ع ورف تصلنا

 ونألاف هيسلو روجر لا همسشي تداوه ل ةوواعب الع نمةدلص أ اهتلعجه عفر ناو اهاّسْنأو

 هقفش ]تح ناقمالا د لءاضام ١ او لاك هنا هسسااماو ناقهيالا بشعلا نمةسفشح

 ةقروو ءار جةدر واهلواديدالوطءامسلا ف لوطن ةمشع ىهولاه ناقميالاالارعشلا ىف
 دعاسلارادقمل ةّمستةمشع 0014 بارعإلا يدع جلاد .ولاف هنولك أب سانلاوةضد رع

 ا” اة ارترا سصابنو لك وت ع وءاضرب ةرهزو ةءاوذلا ةقرو نممظعأةقر واهلو

 هب ودسن الاطخهنميواةمقبنلا نع رغمناقييالاّنأنمدانز رى نع ةفشح .وبأ أ هلاق ىذلا

 نالعنق ىلءنوكي 1 فارغا نايل ىلا ةدعسقولا ةعيطخلا تالا داتا ىحدق

 نود نال عءانلجلامغاو نا هريهلاو ادي لا هنارجمل ١ اونا الاون ةفصلاو مسالا ف

 نالعفأ ةلقو ناهي اور تالف ركل 5 ازالوأ عمن ة ةزمهلا تناكن اونالعفأ

 لقب ىأهقوأ أهملع قلأ ولقتلا ةوالا وق يو عمت ة طبه هقوأل ١ ((قوأ وأ (

 ىرب نادشنأ او

 اهقأ واهأمع 1 و اق وط ل وُدلقَىَحَّلملا

 دشنأو فرش ىأاهو !نالفاسلعف آو

 قااهلافعين هأنءاحو * قيآرشوهوانيلعّد

 نبق اوهوقوالانانانأ أانملعو ره لاغ ول -ةثلاوهو هقوأب لام نم 01 لاش و

 0 و © و 6 -

 0 موشملا قووملاوقووم تس
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 9ه-

 ىأاقيوأتهتق 0 ا والا رانيلع لامار زياتل تالف لاشيوم ع مراسغىأ

 ىوهطلا ىلا نيلدنجبلا:وركملا ومش اهلج
 ا هسص 9<

 قيغتإ للى تأوأ #3 وون نأ كد ىلع 2

 باب



 5041 (قنا) فاّقلا فرح + :فاالا لضف

 اهراكو أ ثالدب رفظ داك لافزرعامالقوألا ضي الو قد وقرا

 لع كادت مو ةديسغلا ةنعضلا كصامالاو لالا سورففا ١

 لامحلا سؤرف ضددئاهنال ةخرلا ىهقونآلا اجتود رص, ةاك يس ىلا تي رميلعةتاة سحر
 لثملافو ةيعصلانك امالاو

 قونألا صيدا راد « اَلفووعلاَّنانالا سلط

 رو< دقو مودعمرك ذإ| ضء نالرك لاهي ىنعيتأ وىثنالاة جرا هيك وح هديسنب ا لاق

 و سها لاق 5 ه«بضس سس ميلظلا نضحك ارك دئاكنا واهطعاما ريثك هاله سلا ضسلا فاضينأ
 هل 01

 ىريغلاةيحوت ًاوأس لا

 2و وسو 8

 الموح امج لبو وج ل * اهتصملطا تاس ام

 لت مثال لاك قريش ولاخاللا ىداولو لاق مث لاكن ىل ضر ذا لجر هلاك دب واعم ثو دح فو

 قونالاضمداراندجملا هانا قوتملانلبالا ط١
 رك ذلا باطلاو هناكق لمحل 56 كلا روكسلاتاغض نم نلنالاو قولا ضار
 ىلبالا او ق ةونالا ضب ْنَم الثملاهنمو عئتمملال الاب لطب ىذلل لم ق ونال ٌضَس و لماهلا

 1 ةوفعلا دلي الا دفلك هملعر دقبالام ونوكت الا لش نع رلاىفريئئاسلا لثملا فو قوعلا |

 لدشب قهرا امل هبال جامع نع راد لح ردن واعمل اق سب دهتلا فو قونالا نس نفع .

 تيلادشنافاهنمّبعط ىرن هلا غ ةعيدتلا م يوت نمسا نراغلاو در 3١
 لج الفيلا لانس لل رشُي ل تمانع اج وال زعؤؤالا ضو ولالا

 ديسودج راوتر انولوقيسانلاوباقملاىدتس كال رات لاوس ١ ١

 «بفنالفلاي وضل دعب ف رعلك هلدوسأر,اطقونالاورعو:أ لاق ولمسلا فوتاي اردنا ىف
 دمت 37

 لاّمذ تيمكلااه ا القونالا وم || 1

 س 9 سري و ظ سوا «< و هو م مسه

 ل رخادمملاو هو قمت #23 ىتشناولالاو نيمساتاذو

 قرا وحس اهاوقوألاو ةقال ىعستارنال نمسا تاذاها ليا ةجسرلا عي

 خ رقلا نيليدعلا لاكراقم ا :ءلسي و طءادوسانًاهفلاخحو راقنملاةرشصو
 0 و سا سلا سس 9 ةسص

 لقاح هناق قونالا ضب 7 ذرب نمو نهرمسكق ولالا ضد

 سمو

 ْ ملصااوَدَق اف هنا جنو اطقونالا لق واهضبن“ 2 : قالبال يغرد اغا واعاطق ريطلا
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 (قنأر“ ٠ تفاقلافرح « تفلالال سف 3

 هاهو ى هه

 قلق ماشلا ند سنع ينء|ج 234 قلمز وقل اررعب زلا نا
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 َت تعءعمدأب ازىلومّعإ 0 هبت أ اتقن :|مهلوق وق نمد قنأنالو او

 ||رينالا نا لاق قاس قا 2 ا ملسو+- لعهللا ىلصهّللال وسر نع ثد دم دمعسابأ

 || عاالوأ نيدو أال)_سم مص ىفءاجد_ةولاق شب سلو ىتشناهو ورب نو ذحناو ا

 ىلعو هتنبح أى شل تنأدب زوبأ حو ىلع انا | ىسقنوب 20 او ىورتادكه ىهو

 لاقي ةقنؤم ىعجف ةقينأمأو ةيوبحمىأ هولا ١ مورا ءاواتوليا ذه

 لاقو خيتو عمو ملأ و ومد مو قينأ اوقاؤموهف 0 1

 ٍ ضرالاو تا ومسل ا عيدب ىلاعت هللا لاق عييدبو عدبم للنمو #3 عيمسلا ىاذلاةناخرْنمأ 35

 - 0 و

 ىلذها١لاق ل.ءلكو لكمو

 سماع د سى ةرادك 7 7

 مسيل ليلا تايوانارل طتقان لعاتصومل دلك اه اش َىَح

 3< 3 ه2 و <

 قنالاو اقئاَينأ رسكلاَيأدقو رورسلاوح رفا دذالاو ”لاإمباعاورظنملا ن_سحقالاو

 قس ره طا صعب رعأت اافردصملاب عن بهملا نسل ثابنلا

 همدص 7 سو 3

 بينا الثاني عةرضملا دارط ونال قو « قنالاداؤورك- 0 « نحارلالافو

 680 قالو ةقانإ لوقو ل ثقب | اذا سمالا ىفونأتو بيتم ن حقين ىو همت ار
ً 4 

 : اذا ةضورلا ف نالف قناتوهقراشي الهقلعفهبع ؟َتاكملا قناتو بعلااهيفءابودوِت هرومأف

 ا

 نهقنأتأ تاضورفتعقو م> ل افنعقؤازادوع دعا كندر اهبامعم اهيف عقو

 نهنساكخ خنت 1 نوف قذأت أ اهلو ةددسع ولأ 0 ًاتاثمدتاضو ل وسد د-مملاىف و

 س موو

 كلذكو امدعمان_سح ناك اذا قمثأر طا ةهنمو نوناسمتأو نوتءار ةددتبأو معلا و

 'ظ اناسكساواراع إد ىَأ العب لاط سس اعيسشدعب 0 1 ًاةيشاعنمام ريع نبدسع ثددح

 انعم قئأتلاك قلعتملا سل مهلاشم آن دو ليللا,لك الاوهوءاشعلا نمةيشاعلاو ةَبْغَرو ةبكو

 وهلاقي واع أوءاسسشالا قذ  انالا خقق :ممْلدلا ىعو ةسقاعلاب عئاقلا س

 || تاس دوو ةسضو هرلوقتوهتسح اذا اهنا ءىثلات أد ولأ ءاسثالا قل 1 الطن ىأ قل لا

 داطصأ اذا لترا قولا ىأ الانا مةرلا رك هل كلود لعووألاو قسنأ
 إ

 17 71 سس م م مس مم سس م ممم ب ص سس ب مس ب ب م سس ممم

 قواالا



 ا( فاقلافرع *ء ففلالال ضو 4 (قن

 3 5 2 5 9> 2 . 1 00 .٠

 قلآلاو سأالا نم كي ذوعأ ىفا مهللا ثيد#كسا ىفو نينه رخل ةأرم اوهسذلاو ةالعسلا اهب

 هيدارأن وكي نازو<ولاق نون اوهوقاوالاالا قالاندار أهي الدسعو أ لاق نوتلاوه ||

 لعفلاو ل واهرسكو ةرمهلا هن تاروت تكد هيفولاف قلوالاو قا لاوهوينكل |

 ٌنآوألا نمثو:-ىَأَهُر هلا مضي سالاو قالا هيلاقي ولم قلو فا ل نموا قل أ لوالان م

 0 5 نا ف 2 0 70 0
 أ وقال ثلا لاف قلاوولس ب ةدال لاقي ىنارعالا نبا بولا ةعب رسة فلا ةأسهاو بثذلا

 ا

 اذا قل اوهفاقل قلي وهةلجرلاّق لأب رها لوقف بذكلاوهىذلا لالا نملاق وسأأآلاو | دأ

 نبا هءلعمذخأ ادقودرمه واولا ل بأ يذكلا أ اولا ع نم .وه ىبّتقل ا لاق وبدكلا.هناسسأ طسنأ

 هنمعمءاع ماكي اناوهيلع ساق الصآل عج ال ة-ودفملاواولا نمٌةزمهلالادبانالىراسنالا | ظ

 اضيق الآلاو +_عمرطمالىأقالإق ةربمهلوثن مياصأو بوذكى اة زمهلارسكب قالا ل--رو

 نونملاوهو سلآلاو 0 مسالاو قالا هند عو أ لاقو الق لأي لا دقو باذكلا

 قلاركذلل لاَشالوَةَعلا هدر ةالاولاهاعر ولاق قا اهعجو سلا ىثالا وبتذاارسكلابقلالاو

 وقتعملاّنب رشي لاق حانرودرقنكلو

 4 محام -

 مضلاو عش 7 #1 هناكسو هللا لراسك

 وو 89- نس م

 رفقلاهذكسم نم و همق #2 العاماذا د 507

 25 ومر ةهس ري ص 1 مهءوم و رد

 1 رعولا اهنكسم ةيأجو *« يبهاش ىف يصعالا عدصلا و
 ما ةهص

 7 نارا لاو يف اه رك ءامدلاةملاو

 ظ 0 اهل و 4 رسعاسهل 0 اهلطن معا ا ل :لةهو

 سباع وع ل

 وخل اهدنع سو 00 ةوهش ىلعوردما مسهل

 ها ى م و مل هر

 0 12 ربقعو * لطيسو 30 ةةسسظ و

 ل

 ندي تي خد تيل د : ا ل ا 5026-7 1 5 07 1 2100101101117
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 روشلاو لكشلاو معدل 5 مهلك هقزر فهقلَح نم 0
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 أ ديول 1 انأوهبتق:أ لوقت نلايبامعالا ننالا 6 ( 820 1
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 ناد وهفاتتأ كون او ئذاابو ةأدقو هنسح كع أى لك ونؤمن يالالاوببعي قال 2

 ظ ظ لاق بدعم ى اق هبانأ أو بع هلل
 م ص |

 ( رسشع ىداح برعلا ناس فشلا (



 (قلأ)  فاقلافرخ « فاالالمف *ءىا

 رعاشلال و ربنا لاق بولا ةعب رسلان هولاق

 مدل ىأمظ قا سلا ةفرحم منش باح هَ قالو
 9< ءو مد

 ةودعملا وأقدالا اوهوقولأملان مقلثملا لاق 5 قلما ,هراغ ل در # ى ارعالا ناد ثنذأو

 00 اا 000 نكون حرلاى 5

 -.هِ 1 -

 هَ
 ا ير نص نبةنيمع لاهو

 مسه. < ٠ هس و هر هر و

 قاوأونوسسج تعا امكبحا #3 ىصنم مول نمأ ىردأ م لهانأ

0 
 اقيلأ قلأي قبلا ةوقدجالا قاوالا وه ل! لع ةبلاهةفصورع نب شرحا سرف مسا قولألاو ةمقملا نيشلاب شرحا هلوق

 - لاقفرجأ نباريخالا ىدعدقو جنبا ن ءلوالا ءاضأو عملاق النا قانا قانئاوؤلأتو كرف م هتك انقلاب املا ىو

 9و دهشهصر وود 9 سع9و

 انويعلا قلت فا هواجل 00 ٍزحو جابيدباهففلت
 و و -

 هوريص#

 قالا أتلال شمالا فطتغمانممدالوأ فرح طاقس نهاد ءنوكي نأر وح دقو

 ' الاجل ىرلا وا اوبدكلا الار ضرلمال قالأق ربو عمان ز و ىلءوهو قلل

 5: - ا 4

 لاف قلالا قريلاب هش نواتمعاد_تقالإلحرو هيفرطمالىذلابداكحاقربلا قالالاو

 ىدعلاةغبانلا

 بلا نم كق ال #2 0 قامىذيت سلو
 1 6 ناو

 رءاشل الاقدام اطوال, باخ لش لاق واقالإ تونك العش

 مطل او متابطالَي 538 قولان د كد ىهش أ كذيد 08

 ٠ ا بتلاذقوو هقول اتاتغل هنيفؤت راد زااوهة ةولالا ى كلا نا لاك ىرب نيالا

 .ء,

 ةردعنم

 24 عمم وو

 دوسأ مسد داع را ىلاو 0 نول عملاسْ ل ىاو

 ةقولالا نأ موق مهو دقولاه اهقي ربىأاههلأنل بطرلا,ةديزلا لمقوةدبزلا ةقولالاو.دمسنب نم ةقوللا نأ لعلو لصالا امل ةفولالا نا موق مه دقو لاه اهي ربى قتل لرامةدبزلا لمقو ةدب زلة الوسسيرا )| 0 3 اذك :لاالةقولالا نأ هلو5

 طا كلذوامهظفان ماموقو ٠ .تناقو يملاؤةقوللاو ا اهنوكل ىأت ناك القول
 2 ضم .٠ نمتناكولاجنال ل

 0000 ل لحل درسا 1 ةدازلا تناك ذااهنرعممعت بحول طظفالا هريضعم همك

 مسالا نيكل ذب قرة عببلا اونيعأو قوسأو بوق اولا ؟ 23 نوكس ناد ه ىلع

 9 س ركو

 لمقو ةالسلا ةقلالاو قاشلا ةئيس بوذك ةغلاةأرصاو قلما .تبودك ىلالجرولغفلاو

 واسال ها تعمم حسسسا تسوس م جوس جت جر و جال صح صم جو صج
 تقذلا



 0 ا يلا لا ا الق ام لل ديه لاا 1 ادلب ملم اند م 4 2 / نر ا“
 100 ظ نودفل ند دق ب بن
0 

 ءربإ ) قاأ) 202 فاقلا فرح « فلالالصذ
 ندع ممسست

 هوس و 00

 نأ زغشي دس فو ذ_ةامابتمد قد -ةنىتدقفأ سوف ةفيدألا ذهب يدق اف اقربغ

 لق وة ةدرقلا لب وأت ىلع هنأ و مدأ 1 نمءاقسى أه -ةدفأتي رتشاق قوسلا ىلا تةلطناف

 قدلطلان :منوكيام لو أل _.قوهتكئاره.ؤوهنماغو رغم غامدلا ندح رذ ني>دالا قيفألا

 1 و هن 10 و قدقأ وه غيديامل |وأدل1-اًةمئملاو اهدأن وكي قيم ةئينم ويف غاندلا

 لاك ل_هفىلءرمسكيالال_يعفنال عم سلو عمجلا مس 5 اومدأو عدل ثم |عجلاو
 لاك بديل ىذلا دج ارهرسسوقبنل الاثم ىلعقفالا قيفآلا ف ىحدقايلث ىرأوهد.سنبا

 اذه ىلعقرفأف ملا قالا وهامغاوَدنَبلا قواه عج ىفلاقيالىفاعلل لاك ةقث ىلع هنمتدسلو

 غيداذا دالل لاقي ىهممالا اةفأ راصتا ىلا هغيداقف أ هقفأي بدال اقذأو عجب هل سدلو عج مساهل
 ص و

 نم قيفالوك ربئثبالاك ةفغرأو فضغر وةسمداو مبدأ لشمةقف ١ عجلاو قمفازرك نا ل.ق
 سس قوي وم 0

 قدرطلا ا #4 قفالاو صيرتلا مصب قش د ةيورلاق دلة يبل ئتفال ا

 لثمةقف الا ىهسلعث لاق قفاه« رصاللتا ةتفالاَو باهالا قر 17 د اة الود

 لاقفدساورك ذعضومةقافاو "يزعاف

 0 و و 20 نم 9و يمس ل

 دوب لولملا فادرأو ىعك + املاعةقافالا تأت ديو

 ىدععلل ىربننادشنأو

 الفان“ ادزدلافناك امي « ١ اع ةقاخأل انشر نو
 25 ق3 هس

 دل مرصع

 اماط باو[ ةفاخألا مو 3 لد ابل

 فيلا ءاقلام-ةلآيهتلا-ةلأدقو لعوودو نو.لا نلوألاو قالالاو ألا 00(

 «ىلوأ فادأن رفامأك# ةدسعوب[ ىف دشن أىثاءرلا لاق قاوالا نمو لوم لام ىلعقاوأ“و

 رمش لاو زعل و يلوم نونجسلا لاقيو

 هس ود مديعرو 8 دو. هو و
 بروك خب رك ارفذهتكرتف #* هس أر ةيكت محض ًاقادأمو

 لان هنال ل-عف اولا تاج تشن كردوما ل ب كاىدما دينار

 ع 07 4

 مآ 5 34 4 7 . ”0 4 2: -و

 كيرخلابقاأةأسماديزوبأ ةدئازالالصأةزمهلانوكبدهشي ووفقلاامأو قلي لخرلا قاو
- 

 سوم اقلاح رشو لصالا ىف

 وخأ ماوعلاتوقانةرامعو
 هك ما.ههنبثرحلا

 هدو ويصم

20 



 لضالاىف اذك افز هلوق

 ءاوةروسكمىازباطومذد

 سوماقلاح رش ىف دل هو

 (قفأ) َفاَقلا فرخ + فلالالدؤ ؟ل3

 قفا ل ءتد_ءقو تءاضأفة_غاتءاضو كذلك اعجسو ادحاونألا نوكنأزوحو 3 ع . 0 ٠ 3 ٍِع
 و6 هس و 5 0 2 7 ا كَ

 نيرزلا نيبامىفالاو قاف الا ىفهسأر بكر قفأب قف أوقاف | عسل اوهسه> و ىلع ى قب رطلا

 رينا نمهريغو مركل او لءلا يف ةباسغلا غاب دق ىذلا لعاف ىلعقف ًالاوتدبلا قا ورفنيمدسقملا

 د اذكوقفأيققألعفقف الات زازقلارك ذى ربنبا لاك 5 قةايرسكملا,قفأهنمل وق

 ادهاشداز وادشنأو 06 هلعفدز وك لعام هن ىلع قف اهنا ىلعزازقلالدتسا و عارتنع

 ىلالكرل ارقي ارسل دملاءقف [ىلع
2 

 قفا ارك نئاملودملا مص 0 قف [لفراىدصت" ىو
 نك

 قياسلاداوّكساو ىلا #3 قف 5 !لاح نووي

 معو م و

 هه 2 ىه*“
 ديرو ادساو

 5و و.

 رجاشم قف [لكناسآ 5 رئاشبلااه هج وأ ف فرع

 قو هلوق داسفب دهشت ة مدنا تاسالاو لاف غالر معقل ,رباشمق ذأ ةزح ني قلاتو
 ىشعالالوقو عارتن مدع ]ست اهلا قاب باه لع ف ًاوبلغي باغاقف أ قفأد

 9 وطوطقلا هت * هلم ونامل كالو

 اذاهقفيمقفْ لاقي هوقاف الا ع نمذ خيل يقو لضم انعم قوز زئاوطلا تك طوطقلاندا ارآ

 نع صار لطف ىاءاطعلا فى ذأ آو ص رالافبهذاذ انالفَّوف الاعب ولضفلا فقم

 س هر واعرك اةسعريسعيلا واسع ٌّ اعنارناك اذا قفآس دقو ىف اريعب ىدالا ضعد نمرثك أ 0

 || ىتالا كلذكو ةبعئار مضلاىوذأ سرسفو نيفرطلا ركن اك اذإةةف اووف [نملبوققفآ

 ساعنقنب ورمعلدشنأو

 يو ست م

 تكي ةنزاتحب ىلع حان 3 اضيمافز ىرااذاتنكو

 وهوه 1 © 5 و< "ل 5و م هو

 تدك قفا زب لمكتو #* ى 7 هرج أو يجب ل بحرا
2 

 هللا ىذيرع ثدد حقو هستغاردت زنلاوه لا باعت نعيد ىذلا دان :الاو

 عارف هد وا م :و مد ءود_لع هللا ىلد ىلا قع لنخدبتأ |هنع

 3ةرم

 ءاسسشأوةن لاو ةورلاو بلخلاو ىطرالا لثمد لدم اةغيدأن 2. ائرعا ابغي غيداموهل قو



 "2 ند لا ا رد 15-ِر ه1 02 دكا نقيا تك ابا 3 ةيدولا در ا ا ا عسل 6 هدب 1 57 ا

 7-0 (قفأ) فاّدلاقرخا #* باالال مف

 قفصي ىذا ارئاطلا قاسُملا (نسأ) تا ل هلا قرا نملعشم

 قريتسإ |ورضُح سدتس باس مهيااعىلاعت هلوق ىف حاج زلالاكت ( قربتسا ]لإ راطاذا يانج |] 57 9 و

 نملقنو ناوتم ابل .راسغل اول دأ ىمعأ مها وهولاق نسا ظملغلا قرفصلاحاييدلا انجيلا

 وهو ثددحلا ىفورك ذر رك دقوتسرافلا نم لوقنموهوحانيدلا ىمناك ة سر علا ىلا ةمهقلا
 قري ىففاقلا نمءابلا ف ىر_هوداهركذدقو ريثالا بالاك مسي ربالاو ريرحلا نم طاغام أ

 ىساج قىرهزالا اهرك ذوءا رلاونيسلا فاضي اه رك ذودناوزلا نمنيسلاوءانتلا اوةزمهلا تأ ىلع |[

 قافواهيفعقوةبيرغفورح ظافلالا نماولانماو امنا لاقوة دئازاهد_-واهتزمهّنأ ىلءفاقثلا ْ
 30 و 5 . ل - 2

 جمال اوه و غمد اكءاود والا (قشأ) تاوصلاوهىدتعادهلأقو هين رعلا وةيهعلا نيب

 ا : 0 علا ل لا ل ..ع 7 3 24 1
 فارطأو كالفلا ىحاوت نمرهظامرسعو رسعلمقؤالاو قفالا (( قفأ ( هس رعلا قل محد ١

 هكم-نودامهيحاوت بارعالا توس نمثل قدا كلذكو اهحاونءامسلا قافآكلذكو ضرألا ||
 9 50 ء - 9 هت :

 مهرس ىلاعت لوقو امصلاو رودلاولاعشلاو بوذملا ةعنرالاحابرلا باهملسقو قاف اهعجحو |[

 و 9 ِع 2 2 0 هز لا ا
 نمو قاف الا لهأ ىلع متي فرك دكم لهأ ىرث هاعم باعت لاق مهسفن | وقاف الا ىفاشتابا

 1 2 ١ 44 ا 1 2 . 4 را
 قو بسنلا ذاش نمةربخالا قالا ىلاو افأق الاىلاب وسم فاو عال اضيأوبتمنزق 3

 قفالوةبمهضعبواهيجاون ىأضرالا قاف 1ن مناك اذاءافلاوتزمهلا مْفبَقْ لبر بيذهتلا |||
 تيمكلالاف سا.شلاوهوامهمذ |||

 نإ يا 9و

 رشاعملا ٍلعنوةفاالان وقنا رلا نوقتانلا

 نا فأن مانناجاذااني قفا لاقيو ١

 4 8 ص سود مس

 اهاوسك لامللاناسنم ىهواش ه تقفات كف ى دعس فرطالا ظ

 قات قالا قفا سو نس داعنينامقا تيد ه-ىفو امارات ا

 اولا حدس سالسعلا رعشم مو ايست كم اهجا وىأضرالاق اف [ىفبرضبىأق افأ هلوق

 مسوهملع هلل ىلص ١

 202 58ه ثرعا ماو و ساو

 قفالا كروت ءاضو ٌصرالا تقرش تدوم تنأو

 هلوقفروا اريرب ثنأ6 ل
 مه6)» و ةهاناناوءم هيا . م 3 1

 خيشتللا لام اوةلإ لانوس ا 28 تدضعشر ب نلابتيف ال



 نامغل قيزلا نافرالاوهلوق
 نافرإ سوماةلا ىف م

 ةزمهلا عفبو نيترسكي

 هحرشرطت !ءارلامذو

 لصالاب اذكى معجب هلوق

 هلعلو سوماقلاح رشو

 ررحو ميا مدت ىمهجت
 همصع موتك

1١ 

ْ 

| 

 ا

| 

1 1 
 8 ناقرتلا وةقورام دلو قوريمو فو رامعررد هاا همكفب الدب هنزمج لعن مذ ةرزنقو

 1 ن

0 
 انءاجودهلوقو تسلا هب رمق دقو هليعل درت ناقرالا وسانلا بيصيادوعر ْرلا بدصتةفآ اوهو

 (ٌقرأ) : 2" فاقلافرخ + فلالال ضف 1

 م 31

 قراوقر وقر أو هفادر أقرأ لاقيوفرأتفر ألاقي 1080 ردا 21 ملا يمونلا
1 

 ءارلاوةزمهلا مضيف هن داع إذنك اذاخ + للقلاق را الاليلب تين #2 ةمرلاودلاق كا
 هم

 78 ىركلا قر وبال مان ىو «لاق روسي فا ةرؤموهنانعيزاناذكو اذكمقرأدقو زغال

 | قجبالاق ئركلا ىةروياللاسمل ا هذهريغيف مولى نكي نا عم ىف ةنال مزح هن وبسلاق

 | أ كلذولاف دكرللا مور ثودهنأو نوكسلا ن:برقي ماسالا نى ع برعلا بهاذم نمٌكلدياذه

 | ناعفتسم. ىركلا نثر نلعافم رؤبالم ناعافم انأ ىتم هنز و و زب رلا نم رعثلا نال
 | قاعتدد_ةعاولو لاف هك اسىرتم نيسلاو نلعف_سمنمنيسلاءازان قرود نمفاقلاو

 | لماكلا ىفقأياسغا ناعاف م هيف سدلزجبرلاو ناءاهّةمىلا زي اراصل ةكرحمامثالا نمبفاقلا
 | نك اسهم ىهىذلا فرطاوا بت ةعمرغ ا هفعضاماعثالا ةكرس نأ ىلعةعطاع ةلالدءذه لاق |

 | هءوبسلاك اهريغو نيبنيبةز وهوا ةكر للا نمةنزلا وةبسسألا فيلق هن 00

 | نيتابلاىب حا فد 3 ىركلا دارو ق روم غلا ةناكعفرلااهمشببرعلا ضعي تعمد

 ١ لاه لاو عرزلا يصب !ناقرالاو نارا واقوال

 ةهرر ةسسص#» < عا3دو وى 65

 ناقرإ 0 # 2 .انأارفصمدرقلا و

 ومص 9

 اا نادرألا حاسما هدسج فراغا هنمهنصين انالا بية فاضية ناقرألاو

0 
 يي -

 | عزت ىمتالا لاق تاما نمل“ او د_سعونأ لاق ةيهاذلا ب ىنعت قرا ىلع قب رلامأو

 قرولصف فرك ذينأق يرق حىربنبا لاق قرو لج ىلعلوغلا ىأر ل برلوق نمهنأ ب رعلا
 تاما نمقيرالا لص ن أى عل دياممودب وسدوسأىمهلوقكم يخل ريغصت قدوأ اريعصل هند

 حادقلا لوقدسءو ولأ لاق اك

 ىيهغ همو هد 5 2-8 م 0 ع

 مزالا ىيرالاو قب رلاعأ * ىع مح نم فود ىأردقؤ

 رج نالاق عضو م مع ذايقاراو تاخلان ءَةَعْردل ىذلاوهو مالا هلوق ةلالدب

 ْ انيغقارا حاعنن مياده #* ٌتتسناوألاهلبا ىلع نآك

 ىذلا اًويضلا عض ولا قرأنا اا أكزأ قرأ ب رطافقددخلا وعو لزالاى ألا «(ةنأ)

 فر "ملا عجباو اقزام برحلا عضومى ممهنمو شعلأ قرم كل ذكو اعلا لاق همفنولتتق

. 

 لععم



 0 ل ا لا ا داع ا نم درا نيد دنع ردو قنيدم  من

 1 (فرأ) فاقأا فرح 5 فأالا لدو

 تسلب رعلا فتان رعمتانلك تءاجدقو مزال ا صغبالا مهغيلأ”نسح) اتبلق فركحص

 قلطأام مال هاتنثحالاءانب ىلع ن الخ ديال فاقتلاو نيعلاو بيذهتلا هناك م يفك لذ نأ يسو اهنم

 اسرح اهو فور خل !نتمأ: فاقتلاامأ ماا عنا انادوتررفلا عصخأف نيعل ام ف ورهلا

 عمل ادا اونيسلا هّمزلاسمسا ءانيلا ناك نافامهتعاصنل ن بح ءادب ىف امهادحإ وأاساك اذاق

 فاقلاو نيعلا مول

 اذهولاتل م دكال فوخروغ نم مهب اهذودسعلا بره الا (قاأ) (( فاالالصف)
000 - 

 نمد_بعلادربنأك مث رشد --قو د درب فوخ وألعدك٠ نم ناك اذا ربنا همفمكسللا

 رم نبال اديعن !ثردحلا فو ّئ دره ى قدا دقو هس .فةبيسشال ىذلا عطاقلا ىأتابلا قانالا

 ناوى انآ هعج - وقنا :اوهذاقانإ واقي قد قي قب أ دامس نبأ مو رلابو خف قي اامهتعهّللا ىذر

 ىلع دانا هذ د نسا قرأن و

 قناشال ثوملا نانا كلو ف هيرتوملا نمر مد يلو كاذف

 ضرالاق دن ماللا هلع سوف ىلاعت هللا لاك هدم_س نمدبعلاب دره قابالا ى رش 4 ْ

 نبات أبلعُث ىو روستحا لابو 0 ون وتلا كلا ىلا ذا هموقلابضاغم

 هدشنأ ىارعالا

 ميعنلا كي قيلالو تريك 7 نيأتلوناهبتلاقالأ

 ورع نيب عك نبيهاعل تدملا ىربنا لاك فئات قباتإلاقو اهتلاقمن ماتا قرأت لاك

 هدععب ودب ز ول ًاهدشنأكلذك وءاطلاب طملا ١ الو هرعس ىف ىذلا اودعسنا

 35 موك والاد اش سبا . 6 0

 نمذوخأم دعم : قدأتلدب روألاق و هفرعأالا لاقف نبأ لو اوق نع ىعمدالا د تاس مئاحوأ لا

 هيورب ىمدالا ناكوىر راوتلا قتلا وةمالعتلافىأف قتست) ليقوقامالا '

 هرمشق ل دقو بنقل كب رتل يالا و ارتب سس ةفانلا تأت و « اهاتراجوماذَحتلاقالأ

 ريهزلوق ءذموهنم لبذل ليقو
10 

 اقيالاودقلا تاك تمكح اذغ هاهنا ودا وكلما دئاقلا
 ملمس جس

 5و س#* لامس

 رمسلاق رالا (قرأ ) 4من زا كوع حرا طابو الرمال ءناّكلا ٌقبالاو

 باهّذ ُقَرآلا بيذسهتلا قرأانأفتلتفا لع تكريس كاذكو ترهسىأرسكلابت فزد ةو
 مس 000 ع م سجد جد ا و جب وابا تدك ا ا او جت بجسم اا يا در اوما تصل حل جتا تت مل اا اج يب ا



 مسنلاب ديكدعباممل هإوق

 لدالاأم اوةروصلا هدهىلع

 ص در لك ًاهيغفهملعل وعملا

 ررحو

 اذك ةفاهولاهّتنسو هلوق

 "ل-جلاهد_هلعل اولصالاب

 ق-وريخأت نمةمدقم

 لصالا فى هاولا بيكرتلا
 ةفاهولا هّشْسو ةسعببلا مق
 ةعبسلاةمدخ هت رطىأ
 همتكأ لمأتاه سصهأد ماسلا و

 موعدعد

 نمرعشع نماثلاءزملالوأ
 ةعيسملا هناك فلؤملا ةثزحت

 ع . .٠

 اردنيرسعو

١ 

 (فرن) 2٠ فاقااوءافلافرخ ه ءانلاوواؤلالض١ُ  ؟م؟

 و 0 1 0 2. ب 0 .و ب 5 2-6

 فياولا مهضعين او و فاد داك ال3 لغفادا رطملل ليذثوشوامملو فاي فلودقو فالو و

 ”ىعلاردد لاق نت 2 سه نيد شنه عالي نأ

 ايوا ”نبتايخ أ تبدو #2 قولا تا طلاع

 قار داافالوز تاو .ءيشلا فااونو 0 تاعلد قرب والم ثم : انى أ قربلا تلخأو

 ذأ ةدشو تننلازازتهاوهر ف رولا ل_:فدوا (فهو ) ( نينا سارت قا
 و سا 9 س أ

 2 فرو فيلا شيافرو فرو ل ثمار :قرو اوم ةخلإةهو وافهو فويتدنلا فو هنا رضح

 و

 نعفهاونااًيالف تن 3 باباقو ةفاهولا هنو فرش ء1كهوأو اغير وواذيشو

 لصالا ىف ضهاولا لاه هسةاوا ىو ريو هنسذثو نع فداو عمد :الثا رك لهأ باك فانه تفاهو
 م 0

 م هس

 : يامو تلالا ئثما فهوباملاقيو هعضوم فر وك ذموهو هنسهدو نعةفاد ىو ريوةعسلا مق

- 

 هنأةداتق نءىورو افا : واغاهبا فرمشرامو ئث هبال ذ كود خال *هل عفت ربام

 قىرهزالا لاو 111111 نسخ ايندلا نمش مهل ف هواك مالك فلا

 « اهقاطوةميغادصالا هلئاسو نحارلا لاق راطاذاافعو فمثلا ف هول اي ناكملا اذه

 يعاولا لضفملا افدةج رت تسلا | ذهىربنءادروأو ةوهح ازال لي ه-:هواهواسك ربطت ىا

 37 5 3 4 1 ب . ايي ا هو اع ب. . منك

 فولو هءلع هللا لص هللا ل وسرهدلقاممنء هللا ىذر اها ةغصىفةشلاعلوقهنمو هعبسأا مق
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 ىلا أ تعا اكحءدهإنيذلا ف رمش مايقلا دل ىأ نيذلا فق تا ةنامآلا
 كك هر

 وهووُفهو فو مقنةنامالا شخول رقومضر ضف سانا, سيشأ لسوهبيلعدقا لص

 ءءء

 هو

 دررخ "الاو سمالاب ماشا هه اركب ىبال حده نب سهالا الكو لاق فعضيلاٌّق-نم للا

 قالادو ةىلافءضلا

 أ هنءهللا ىذررمعل مالغاضيأ أقرت وبرَعلا ن مأرب (ف 9 ( تحت ةانثل "ايلا لصف )

 ملعأدت او

 ف (فاقلا ف 9

 ةس رعلاءانن م .وةعمام فلأن رلاد_هع وبألاق و تاب وهافاكتاو فاقلا سيذ- ملا

 كيلا كورا هج افاق ٌرعممعلا مالكن مودك ىحنأالا امبيح رحت نر ا
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 ظ مدان فاقلاو مغلا ىصقأ ف ةاهالا نيرو ناسللا ةدكعْنيب فاكللاو فاقلاو ربما حبر دعو

 ىن حصص



 1 را ل ا لا تلا ل م ول يي ع ا 2 دن بح كلا

 عم (فاو) 4 وجل «ب واولال صو
2-2292 

 نيطدلح وشو عشت ؛عنقلا ضرالا نم 1 ولال.هث نبا ف مدل ضمعلا ناكملا ا

 م

 نباثيدح ىو راطتشالاو عقونلا تكونو هيد دق تالا تنك قر اكو كلش لا ْ

. 
 ىأسرد- ملا قو اهتءنولأ سد واهو رظاشرى ًارابخلالا نوُمكصورويقلا ل هارسع

 مقر رنا نإ و وهلا قينالفل_ءفامو نالف لءفام هوت تاتا ل وعقو

 هتهحاواذااهريغو برحلا ىفةفك اوملجرلا تفك اولاو هتبقى ا ٍِو أتازاملوقتو

 هم رااوذ لاق همص را و

 رس شدخلاعم ه اسر :نبااهمك اوان
 وم

 فاك الاو فاك ولا ووهر وها رظأ ووهدهعتي مفكر: 3 . وهووهد يمت همّشحو ةاسعفك و و

 دشش هنو د رناكو بوق علاق لغيلاو راجلاوريعبلل وكي

 لاق, ىرهؤالا ةي اجا دلا فكوأو 5 عياباو « فاك رادود ثلا ندوكلاك 1

 تفكو افامعللا واع رفع ولا هيلععضو ةيادلا فكو 0 ليل 1

 مهضعب لاقو اناكب اهقكوأ ه:ْدك [لوقت متو زال لهأةسغل ىهو اناكي ا هكوأ لغبلا

 فاولا ( فو قاموا تاناور الآو د علا

 اعماوقلا*ىتنأكلذسكو اعممتاولا عةننأوهوو دل نكتب 5 فيلولاو فالولاو

 تيمكلا لاك
 ةو-و5 2 ساه يد

 تاك وطاست فلافل لع هن "اك فالوا رحال وو

 ٌ 00 د سدو

 1 طوسلابب رمد انا 7 :هيدخأناع : ةدانعلاو ىرخلا ا رخال ةفلتومىأ

 ةيورلاف ردع : 0 انيلووافأو فلي سرالا فلوو زامل اودوب الكلاب برضو

 لاق لاصتالاو ءازتعالا فالولادا راى ار_ءالانبالاك * فالولا ةراسغلا ضكرم وب 10

 1 نر دارا اي واوا واو ,ههلارم هفافالإ لصالا ىف هانعم ىلع ناكر وسمو

 لم الولا ىرهوملا ضرالائطغانال + اناوم بارسلاقارقر رادو « حاتقلا لاق

 فن :لش نئطصص ىذلا اوواطو هذ سه نان سه ٌق اناا ل وماوهوفالالا

 لاك ف الالاو فالوأ ,هلوقب بوقعي عمان او“ ع دا قرص هنأاو ءز و فا داكن الو ةدحاو

 فيلو وهن قرب ٌناعَلحاتتاذا ىهمالا فالوك ٌفياَوقربو ز :وهلاو اولا لاقبا ةوهو

 ) رسعىداح ب برعلاناسأ د (

 ءو -

 لصالا فاذك لذ هلوق

 ةعلم مءاذ
 يل



 ىلع ةياهنلا فةروصىفهلوق
 ةروص

 اذكلا ىئنكملا نال هلوق

 ررحلو لصالاب

 دعو ةلوش ثلب ا مص 6 لل وامل ل الل ل ا ا توا

 ٠ (تفكو)  ءاقلافرح ه« واولالصُو 1

 ست 95

 .1 بارشو مكيف كولا لثماادرَج 3 هنيشتحا ضينألاد بف سعدمو

 ىدلاتبلاو ترغب اذا بالّصلاهنعسأغلا با ارغوبكي استستال المار سعيد

 ىرهومل اهدروأ

 اهب اا لا 1 ةطبشو بس نيب اهيلعُلذَت

 رايختيد شافو فينكلاوأ ةنكلا ىلعنو تيل فجات اثمتسبلاككو راو

 | يتلا قمهتك !صريلع افك موقل اف فكولا باع نمول يق فكولا باص ؟هقئادنعمادبملا

 تباقنا مك | سه نأ ىنعملا فيذكلا هيلعن وكامل رع تسبلا كلا ريثالا نا لاك

 فكولاو روذلاو لسملا ةغللا ف بنكولا لص أولاد ت وسلا فاكو ألم مهقؤفتراضف هب
 فو فكودق وماذا [ةكو فكوت لج رلافكودقو صقنلاو بمعلا ل_بءقو مثالا د رعقلا

 . || نبورمعا تيكا انيادشنأ ناي را ك.اءاملاقيو مما فهعقوأهمكوأو

 ْ ما سيشل لاقي وس قلا سها

 تاكو ادون موت 5 ايالةريشعلا ةروع وظفاحلا

 ا للا نعم وهلاتو الا دمعجفكولا نوكيا زج ”ىلعركس أو ئىربنب !لاق

 ةدرقلاةر وصوره ر ديا نا يد دان ىاونكوإل وتكورالااذهىف

 ىأمهلعنعا اوفكو اج لا لاك نوعيطتس مهو مهلعن ءاوفكو م ىصاسملالهأاو زهاداع

 صالاادهفكملع سل لاقي و لصق: 1 تاكو رطالا ادهىكءاعلاق :اوضع وهنعاو 0

 نكوريغف لبضلا هنعملنا ىضررع الب صقنالوهوركمهف ل لعس ءلىأفكو

 باعثوكارس ءالا نبا ن ع دان وفي 1 ودإ_ةعىفو بسعلا عاملا فع داك ولا

 تيمكلالاق لصودر وجىأن الف فكو كملع ىشخالىفا لاقي بيذهتلا

 لءاحلاقنالا لمكور 5 ومألا كوم

 اذا<تةحاح نمفك كوىلء نالفلاسقي ةسب الكل تاق و ةدشلاولقتلا فك ولاورعوأ لاق و

 وه ىنكتلا نالكيدها ف ارمسفم*اج امي راسل اده لك ولاه امئموهام ىلع :رديالثاك

 ارو: فصيحامتلا لاق. ىلارعالا نبا نع عفترملا نع طمهشاام ضرالا نمفكولاولدملا

 اوه بلعت لاهو للا رتسوه ىرهوجلالافو ٠ انفك ولاولسب ونيداكصدلا قي: ٠

 ناكملا
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 8 00 00 117111 1 1 زؤز ز ] ز ]7 555 7 5 و

 ةلو4 0 متك) ١ ةناترع هءراوالطت
 4 / 6 م 9 سه « سه م 3 ءءء َ

 دشن اودوس طوطخ ش>ولارقب وةبادلا ءاوق ىف فيقول ا ثدللا تفقؤمسرف لاقت و

 واهل وسود”وءوع و ورو عر -

 ريربلااهعتيموترلا تع د بوكر ة موسما اهل

 قو ومر جس و هلأ اولا ىلع قوم لاح رو ىتئاعللا نع هذهانالمل اهتناصأ فق 1 لحر و

87 31 

 دشن اواربد سماك اعا اردتروك اضدأدنع

 ست ةو 86 مه < 9 ىو 9

 انان داع #3 ردو راق وك

 ل 8-8

 6 هدو
 0000 غارف ةلادعب قا" لا لرقلا كرتةمادالاو

 هن «دعو ]مم قت انهتفقو لوقت فققو عو اطمفقت ار مدهلك سانلا ٌفَق اىدحا]

 تمذأو انءاملا تيلق ماهلبقامرسكواهتوك سل ءانواولا تيلقةفقتوا هل دالاو دصئانأ|

 نمنطب ف قاو وهدسنبا سو أس كلمن بلاس ب نم راصن النمط لا ولاعتفالاءان ىف ظ ْ

 رك رانبكو وافكر ءاملاو عمدلا فكو (فك 09 فوم عال تالا وأ ظ ١

 فك وفكت نيعلا تفك وفايعللا هتااسأاف.كووافكو عمدلا نيسعلاتلاوولاسلا

 لسقوت درطقاقيك و وافكر لذلا تعكر واليلقالملق ليست تناك اذا فوكو باص رافيكو ددأ 1

 فكوتسافأضْوباسو هيلع هللا لص نا ناثيدخلا فو هسفن رطقلا فيكرلا و ردصملا فلا ا

 اس مءاملا فكو ىتح هيدي ىلععاملا تصف غانو أنالث هيدي لسغدت ًامانعم دس اوريغلاقان الث ||

 رجلا فصي روث نىدنج لاق رطقىأ ||

 ثدبط مقسلاءاشح 1 03 اهو ىو تايسةكوتسااذا

 ا
 ان

 ان ل كرا دا و انا ىلا ت توست اذادارأ 1

 وم هَ >2 1 2و ما صاع

 فوكو ةاشوتنكولاوف كولا هردصدو مط س دل كلدكو رطتو ل طهتك وول رار ْ

 ةسعدك ه

 لاق 1 ديلا قو ةريزغىأ فوكو ةقانو فوكو ةحخم كلذكو نبلل ةريِزغ : 3

 8 نت

 كو لبق اذه, نموردلا ةيثكلا ةريزغلا فوكولا دبعوبألاهاذكو اذك هلذافوكو ةصم صنم

 اهتنساهنبل عطقميالىتلا فوكولا كارعالا نبا لاكتو رطامق:اذاعمدلا,نيعلا ف كوو رطملاىّدبلا ||
 5 10 6 . ل .ّىهع -

 بد ودولألاق عطغلا فكولاودلق نأ تب راقت أ رملا تقكواوءاعج

 م ار د ا ل ولا



 لصالاباذك انونكمهلوق

 وهواتةكتمهئازاببتكو
 سوماقلاح رشق ىدلا

 هسدعم هكر ر صلو

 تف>دق:إىأهلوق
 تدلاريسسستت هن رامعد

 فنقحلا هايل اهففحةدام ىف
 هلىذلا ىلةمملاعرضلا

 هجوفجس هن او-ناك بت اوح

 هده مت تكهب تفح ىأ

 100017 انا نتا اا طنامةبوح ست

 ءافاافرخ « واولال صف ا

 فولاو اهننقو ةماكلا ىلع «تفو لا يوه ملء هتعلط  ىأهماذ لعهتفقووذ_حاوامهوانست

 راوسلاوهل_قو لبذل نمنوكيامرثك أوام_هريغو ليذااوةضفاا نم ىئنمذاك املاخمللا

 ظ ْ اذاوفقو وهف اع مناك اذا كملاو فوقو غاو اعل اوليذلا نمزاوسا اوه لءقوناك م

 فقول هيدي و تاعجا ذاامننقوةأرملا تدق لاقي راوسلا ةئمهكو هو كَم هف ليد نمناك

 ىللعاد_هاشئ رب ناد شن ولبذ نمافثواهل تاعي املا تقرأ درع ان عك ربنبا كح و

 داوسلا عم اسا| رق و اوان وثكمتابحاعفت ةو هناك ليقم ننال حاعلا ن مرآ وسلا فقولا

 فيقوتلاةفينحو آلافو ىنارعالان با نع اهلرواهديةدودشمااهراتوأس وقلا فوكو

 ابعلا نم راوسلا وه ىذلا فقولا نم قّدشم ةءاطاكريصي ىتحانملابط ,رسوملا ىلعىولب بقع

 نم ودالة فضح ولأ اوهدس نا لاق تيتا ١ ونيسقلاك امهسافءقوتلا لعج هس ىأ | هن اكح وده

 هعبف قا اكريصي ىيحابطر نس وملا لعشلا كلن افيقوتلا لوقا أ ميمصلا ابنا اذه ىلع

 لعأ !نمسدل هناىدنع ولاق اذ_هلثمف رعب نع ةفمنح بأ نأ تش نأالا ردصملاب ردصملا نع

 ا ريغ نم ت دوشل | ىلع بّمعل |!كاضبأف يق ودل اوعمشالا عسوالا ىلعءلجأو هملعهنمآال كلذ وهيلعلا

 نمءارغفف نولعجدق سمع نم غئاضعس ولا قياط ىلعفق 1 نأ مقوتلا لعبا بيع
 ١ دو 1 2 2 ه2 ا او

 فقووادنأ عطقنبالاكزالدوسأ ىف لسنلا فا رطأإدصيءارغلا ىلعىلغي ادوسنئقابطلا “أمد
- 

 اد: ارارصلارانث [هيفقوم ع رضو هسفقودقوانر قو ناك ديد هتفا<ريدسسملا سرتلا

 ىلازعالا نبا

 ةةزضزو ميه س2 وي ى 2

 تقوم فج ابشر #3 رع :[باصتلسا ىألي ١

 قلدنا وحلو اك عرض ىأ م1: فذجنىا الا نياهاوراذ كه مدمس ا لاق

 هياوقد تى اةوققحوى شلانموقلا ف >لاقي هيف سلال 2-1 ىأ ءال ا بع هريغوأ ورو عاام 5 ن ٍِع 4 .

 0 0 ةبادواهتتشوهو انيقو ةفقومتبادوداوسلا عم ضايبلا كيقوتلاو

 خاسشلا لاف دوس

 2ع ندي 2 ه س8

 نورخهعقوم ند دأب اننلعتمرك ثاوىو رأامو
 : لاقف ب اقعلا فف.قوتلا بيؤذونأل معتساو

 ُبِلَطانيللااهتا سناك َيائّدلاومداوقلا ةفقوم
 ىف تفيقونلا كاذذقوفالو لس ىلاه دعب لوتفقولا عض ومى ض اس ةفظ دوالا باصأ اذا دسعولأ

00 

 لاشو



 ا ا ا ا ا و ا ا ا ا
 8 / 1 7 مى . 7-1 1-6 ُ ١ 40 3 0 ا 7 7

 < و مم 5 7 7 1 ا - 2 ف

 (نذو 0 كالا ءامثلا فرح هب واولا لصق

 5 ملا ققوملاو كدب امسح كتب ادد كلا مولاع افاق هفقو ان كدب هسستال تنك 9_- 2 : و 0 2 7 1 :
 8 0 وتلاوفتا ولانه هفوق وجب 1ك1ىقسانلا فق 4 داو ناك ث يح سف فقت ىذلا

- 

 فقوتلا وفونولا هتلأسىأ هتّشقوساوافاتو وةظكاونم اكل غةفكاو ولاتقلافناقير هلا || 1

 ةبلاهةفصةيناميمّدقلا ةفقاولاو كدب هس اذا اذك ىلع جرلا تنفق وأو هفمولتلاكئ ثلا ف 73

 نعام هالك اذ فقول مايلغ ناكر دا نايلي نكسب هيغوأ دوعفاغمملاو فق ةيملاو ظ ١

 هاوقكن الوعنموهىذلاءزداح رَسْنْلاو ءدرسلاروط مم ضور_ءنمفوقوملاوفابعللا ٠

 راصفءاتلا تنكس ٌتالوعفم»ل_نالوعفملاوالاب لوقف *« لاوآلابامتافاحف نضمن«

 تدعساك اقوقوم ىمسفهرخ هتك رح نال كاذب ىه«نالوعفمىلا عيطقتلا فلق ثالوعفم 1

 اهلدالام واهاتمع واهاديةأ ارملا فقومواف وقومرخاوالان وكس ىلع ة.ذرملا ءايشالا هذهو طقو نم ْ

 لاش وهراهظا نم اهلمالام واهاننعواهادي وه ءاهمقو مت رملا نمادب ىمدالا هراهظا نم ْ

 ىعيبكا رلا فقول بجلب اجلا ومكحما مدقلا م اامهونيفقوملاة نسا ماةأرملل ا ظ

 اتا هيدي تطقتاذا الابادة رملا تفقو واهم سك ارئاها امو هواي يعارقو ايل ْ 1

 دسعوتأ هبصشك ىفناتللاناَسْرِهلاهاغقومل قو ةلك انا طوف .تدامسرغلا نقود 8

 طخ و نسل ادد امي اكنيغقؤملا ديد سرفلاقيه.رصاخاترق 0 سرفلا نمناقوملا |||

 : 1 ىدعملا لاه نيينحلا مظعناك اذاني ا

 ١ رش ةزمادار أدقوأ وأ نس هو «امناكنيقق وملا تالقديدش
 ا 0

 2 عّدصلاكنأسي نسفقوملا طيحاسلا قيلق لاقو
 . ه7

 سرب 1 ماعلا درس امن :ادإا| فقوملءق و
 هروؤم )7 و

 ىلا بالكل اهلي هورالا بقيقولاو ناك امهرئاسنولو ضاس ناشوةنمام.مناكنينذالاىلعأ | ٠

 لاق داصت ىت> لزنتنأ ا مكع الف لم ىفهنماهل صاخن ال ةرخد

 عطس د بصل ةدرطم :٠ ا ال ظ

 ةدراطمنمتمعأْاذا ةديرلط رطلا ةمئيقولا لمقو ةمأك مسا عشاسو كلديصتااهط 0 ةباورفو :

 هةيح مسومل ودب : ألا ةضيقولا هباوضو ىربننا لاقل عولا ةقيقولا ىرهوملا لاهو بالكلا
 ه سد ةن هب ّ م هم 0 6

 هت واغيقو ثد دل تفقوذ,زولأ هش ثددسلا فوووةقووهذهناتخ أ ىلعنالكتا

 ا

 اًذكم رخاهتكرح نال هل لوق

 دارملاورمخ نودي لصالا ىف

 هعتعه هيت حضاو

 باوصلاوهةفيشقو ند هلوق

 عماسة دام أ طخ ول دب مق وو

 هعفج#ة دك رغصتل انه سقو

 هر رح .ولصالابادك



 هي ني 1 ةيففلا 2
 ١

 (فقو) ٠ .ءافلا فزت *« واولا لصف 0

 هتمديحتتانل ققىلل وقنا ىأانل ىنقانل ىتتدا ارآاما ىلعلدأ وهءلعاولأك املنيب اناكلائءلع

 ثيللا . انل ىقهلوقىفهنم سنو هلوةادرالهلهءاجا ىفاقاهل اوةنأ لع ةةودقواهدهاشاذاوهو . ٠ "الق 2 م 2 - 3 9 3 . .٠

 2 رتل تامرالناك اذاؤز وانا ذهوامق :وةملكلا تْقو وديادلا ٌتْدَقوكِ راسم
 هم هوه

 قو نبك لا ع ضرالا فقوو اقو ةستفقوتلقدلك ل رار

 ىف فقو اامأف ئث لكو صرالاوةيادلاٌتْدقو واهس حاممُقو نكاسملاحاعلا
 نممدقن ”ام عج

 لجربترصول ىناالاءال_ءلانبور عون لاق ةتدرةغا ىهف امهريغو ننضرالاو ناودلا

 || كيفقوأ املا كلا نعتيكسلا نبا ىو انسحه أر لانههك قو ام4تاقففقاو
 _ ا ا كل كول اي فواف نا ..ع اقف

 لاق ءاوسمقواو فقول دقو فوقولاىلا ٌلريصْئ شى أى ا انهظفكفقو ائثىاو انهه

 ىأ همف تنكىذلا مالا نع تْةقوُأ دحاو فرحالا تدق ةو امالكلا ف سدلو ىرهوجلا
 8ةهدءو

 35 طلا لاف تعلقأ
 ةلماشص

 ضارملانومعلا ىوهىناعدو * ناقوس
 مج 2

 و دل 2-1

 ىضارربلاوذو قتلااضرَت كفقوأ 9 ىباوغف انجي

 ناكاأات هوتفقوأ لوقت هنغل تع ئث لوتكسىأتدقوأ خم تلك رعوأ ىحولات
 ةغاىلعالا تفق :واهسفلاقبال او انوه فقأ 'ىثلاتذقولوقتو ٌرصق | ىأ فنةوأف رهأ ىلع

 هنالكسعسلا مداختفقاولا هايقو نم فقاو ريال أوتار لهال كفو ةئدر

 لا :وةمدخ1ارصقلا 00 1 رست اب ىقولاو ممم ىلعهسفن فقو

 نرتاح ه>وأ ةثالثل<:رانلا ىلع اوفقوذاى ريولو ىلاعت:لوقو جيلا و ىدبصاناك

 اوفقو نعمنوكينأدوجالاوهدمسنبا لاك مهتحت ىهوا ملءاونوكيتازئاجواهو:اعاوفوكي
 هلاستو هتمهتدتدي رتنالفدنعام لعتفقول و6 اهباذع :رادقت !وكرعف اهوا ارانلا ىلع

 لاقل عنا مفاقو لجدو

 تاربشلا ىءافاقو تنك امو # ةشو شنب قود

 ىف لعتسال ىذلا فاوولا . لسبللا بطاسككسدل وأتم فاو نمؤملانانملا تيدح فو

 لاق ..اهقوعيو هسنعدنتمن ف قي هناك لاتتلا نع محمل فاولاو فوقولا نملاعقوهورونالا

 ديلا نئئاطالو افاهتو ناك انغ * هلكم لسا دبع كاد ديرد
 ها 77 .٠ 5 2 9 8-1 | < "مهو و م

 اذا هرزخ ىلع لحرلا تفقوأ بيدبّتلا ةموص>و ب رحفف ه«ىعممقوافافو وة فقاومهفقاوو



 ا ا ا نا فاك

 6و (فقو) ءاماا فرخ ه* واولال ضف

 5 ٍِء . ل 5 نإ 1-5 الذيل - 7 ْ 2

 ىدامالا طخ تد ارىرهرالا رصنلا عض قاعبالاو فعلا (فغ) فاعو عم او طاع

 ىءملادعس لال اسسشلا و رعى أبك لاك فغولا ىف

 وم سم وس 5 هسو مالم تى معهم 9و :

 0 31 دنيعو ات ًارذا فعو كمنم

 فاقتلا وءافااّمف شا ديربمقرغب هد .قادكعلاقأ | ظ
 دو سس 98 مءس

 فى ”ةواهزاغل قومي 0 ةبضهتاذاهتاسَح ترش اذا '

 دسلاو ودعلاةع رس مل .ةوةع لا ولا ملا ولا وهمقفقا وانو لاق مقرعىو دو ْ

 فعوأو شع اذا كحوأو ابعتماريسراساذا ٌقيْوأدسقو 5 امّضوأو ناو اشير ا

 3 ءرسٌقاغبالاو نيحانملا برَضة عرس فاغبالاو هيفكحيام ماعطلا نملك ؟ اذا ||

 لجرلا تدق عاملا دنع تريرااذاافاغب أر ما تفغوأ و رتل فاغيالاورعوبأ لاكو ودعا ١

 س هس .

 ىريبدلا ب رادشنأ وأ

 بلكلا قاغباكلذا تدعوا و + بّدملاكص لئباهامداَك

 تقلق ويشم با عدبأل 5 بطواذإمر ”ةَتْح سدا تا ْ

 (فقو) هلونبر ورمل ووري السل املا امد ىلع شب :وأاسكوأ أمدأ ة_عطق فغولاو ا

 لاش هوفوقووف ذو عملاو فقاوووفافوقووا تو ناكملا فكرسولل فول ظ ١

 هوقو ى قت اهلعجّتب اناا دافقوانا اهتكو وافوقو فت هبادلا تفقو 1 ظ

000 ٠ 

 لصالا قى وهلا ثدحأهل وق فوقو ىاعشأ و اهبّدصَت 2 مس نم ومدح 1

 مور-<رذاو وهفاذكه فيجول الإ“ 00 95 ٌتمأدق سقوف فوت

 نات ل دس لو ف لأ ا 95 ةلوقواهق وذمهو مهليال 0 ١

 اذهتاقامناواهادصتمدارأ امناابدصُت هل وقو لس مأفقا ومن موأ لس مأن مى ىحَفتا وما

 ناكمو مارمسا لب اقم كلذن 0 وملاوهىذلا يدا وملاوهىذلا فقوملا لباقال ||

 دشن حرد_صمدنا ىأد_عح وىلعىد_.هتلافكلذناك اذاكىف وقو انهه ىق متوكل ْ

 رعاشلال اوقةبادلا تةقوأ ىلعادهاشءاحامو ىربنبا لاه دصملابر دما لباقف ا

 مقالة ىلع ا ةفقومباك راو هوقو ئ

 ولوج ننا لاق فاقلاركذ. قتلا اقدم دقدار اغا «فافاتاافانل ىنئاهل تاق# هلوقوأ||

 هتجحأعو أ هريعت مامز تكسمأ وفاق تاق هلوق عملاق لاخلا لجن نما يشانملارعاشلا نهلعن :

 4 هت ريشا بيلا اا لا هدب كوب داع يس - ا اها اسيعلا تل 3 010 موا دس اعل هيفا رف مالا اسيوي

 5 1 01 0 : ونيف 0



 5 ماتخلي مو ير يم
00 

 متو ٠ ٠ هاقلافرح «اولاسش_ 0:
 ليقتلا ل +اكههجو ف فطو ب اصدورعشلا قلاقيامرثك اونادسّلمفَطو امالظورظنلا .٠ ,١ م ع 5 د 1 3 ع 9 0-0

 3 - و د

 نيزولأ ءاملا ةرثكلهمناوىفءاخرتساهمض ىذا اوغلو كاذك فطولاة ل «انطو ةباسكسو

 س:قلاؤ هالك اهلونذتادناذا رصقوأاه 000 ا

 ير عماو معان فلوأ شعوري م اريثك بص فاطوأ ماعو * فطوامف“ الطهتعد «

 د براطا اد لانو فطو وكل فطامذخ م-هلوقكم عفتراو قرش امى كل فايوأامنشو

 | ع ف ( هرمسشت ملوى رسعالا| نبأ نعاسفطوهسسفن ىلعءوشلا فطو واهرث أى ناكو

 ا قتالقولاهعج وبا رو فلعوأ ماع وافرر نم ول لك فهلرد_ةبام 0 نمةةيظولا

 ىبصلا فعال وو اتت دقوا ملا غيظ وة ظوو هين لعت رثلا فطور فطنولاو

 قاسلا صمم نسا قوفام عبرأ أىذلكل فيل ةولاو لحوزع هللا باّكْن متانآ ظفحموب لك

 ا نبالاقو هيدشحيلا ا هرقل اىدياشسظو وو

 عاني وقر ٌءىلاهيغسر نكهلح حا جو ىلاريعبلا يسر نمفيظولا كار ءالا

 فظولاى :رهوذلا هةيظو تصأاذاافظ وهفظأريعبلا تدل و ب ود-فظ وألذ لكزم نم

 رانا ثيدحفو هفلوألا ججاوات بكور: : الاو لدخلا نم قاس !او عارذلاٌقَدَسسم

 ىممالا لات رص الل هد دس نام ولا لتقق مام رفريعي فيظو هل

 ترصقاذا ارمعبلا تفظ و وهيديةفظوُأ بد را نوأ ضر دنا

 ندينعهسأ ر رعب لكراطقاجن"ا ًُ اضعباوضعبعس اذادساو ف.ظو ىلعلب الا تءاجو هدد
 هعتاذا افظومفطيانالفنالف فاولاقي ويلار ءالا ننا ن نعهسعبتي ىأ هفظرءاجوهسبحاص

 ىأ نيجبدولاد ملا وْ للا عطقفلن :ودساف ةصبذت<ذاذا لاقي ودنا نمدوخأم

 ا ما ردبسلا-اك قفا هلاف اذكعملك كلذ بعوّسسا

 2و“

 فاتواهلادلاو رلا تيهام كم ةمركمرهدلا تاعقوانل تب

9 

 نبا (فعوإ) ةفيظولا عجمءالؤوهل وءالُؤهلةّضلودلا هش ع يذعلا قو لودىا

, 

 امو فووعلا هعمرك دونيعلا با. ىف هيءاج ىرهزالا لاق رمصيلا فعضنيعلابفوع ولا ىلا ارعالا

 فو ًارخ 1 بانىفىارعالانبالاقو رضيلا ف عّضنيغلا.فغولا هباصصأ نعركذ نافدسعونأ
 3 < ه» س 6<

 هيف و ءام عقم لمقو ظيلغعضو مفءولاو نيغلاو نيعلا,نابتغلا ممن مدرس عج اذا قاتلا

11 



 ل اع سرا ا وعلا ل غال 0 يجو ير دا انهاءتي 10 اد هر اع و ل ل ل و ا ولاا ترسو كل لل كك اااواو نراك ك١
 1 3 8 "ل 1 ل ا وا

 0 2 فاي ايا 97 ااا دا 4 3 كلمنا ا إ ا كك 2-0

 60م 2 (مافطو)  ءافلافرح « ءاولالسف 0000

 لاواك نمسا لاكتو عسبلا همزلة فصلا ىلع دنع ف عابا ذا لينح نيد[ لاك عسلا ىف ةقصاوملا | ظ
 9 زروال ةكم ل هأو ىف اشلالوةوهو هلزءج لجأ الية ومضملا ةفصلا ىلع عس اذه ىرهزالا لاق

 هعاتسم مهدنعسلامعس نآوهةةماوملا عسريثالانبالاقو مواعملجأ ىلا نكيولاذا كسلا |
 ىذررعثشيدحىف هلوقو كام ةز امحالو رظنريغ نم ةءغصلاب عانهنال كا ذهل لق ى يملا ىلإ هيك مقا

 فصي هنقرل هناف دنا هنمنيي لنا قيقرلا بوادي رباه صب ىأ ف صيهناف ف شال نمنع هللا
 باش ف.صو مالغو هتعلس ل_برلا فصباك ةصلا كلا ذهبشف ءاضعإلا مكن هظفندبلا ظ

 فصروف صو دقوةمأىابلطملادبعا ةفيصوتناك منن عأمأثيدحفو ةفضصوئالاوأ| ٠

 ةةيصوو ان دوو فصوو هب راما تدَصو و هد اذا فيسصولا سو أى نارعالا نبا فاعلا

 قمالخدأ رقابنا ني نا بلغنا وةفاصول انمي فصصولاقة دس :ولأ امأو نكاشو

 هللاتتلسو هملع هنا ىلص يبلانا هنسءدقلا ىذر ردت أت يدح و اهللاعفأال لارداصملا

 لاه ةئقيصو ةمالاودبعلا ف صولا فضولا تلا ن وكي سانلا سس تومو تنفذ ١

 عقو ىذلا نام لثمتوملاةرثكن مدعي ىرتشُر بق عضومر بصي ىتح رثكي توم ا نأ هان عمرم
 لاقي ودب راجو ناك امالغمداخللا فيصولاو هّدب تدملاريقو هربق لجرلاتدبواسهردغو ةرصضببلاب ظ

 اولاقاج رو بلعث لاو ءاسفصو عجاو ةفاصولا نيب فيصووهفةمد لا غاب اذا مالغلا فصو
 هتلآساذا اداب يبطلا تْقصوتساو فئاصولا عجلباو فاصيالاوةفاصول ادت ةفصوةراعلا ظ

 اذ_هةفصلانوديريسلفنوب ونلاامأو لاق داوسلاو معلاك ةفصلا وهيرلباعتتام ل فصينأ ظ

 امودو رض موف لوعفملاو براضو< لعاسفلا مساوهتعنلاو تعنلا ىهمهد:عةفصلا نال

 قيرالا لان تيارذولو قتل ير ىرضابومس شو تسو شل نير ا
 ز ومالا 6هتقصىلاءىشلا فاضي نأز و<الاولافاذهلفةمصااوهفررظلاو فوصوملاوهخالاف

 (فطو ) خالاوهف.رظلا نأ ىرتال مهدنع فوصوملا ىهة تحل |نالهسفن ىلا فاضينأ

 دقوبي لا نمنوعأوهولوطوءاخرتسا عمران الاو نينسعلاو نيبال ارعسشةرثك طولا

 نيعلا بادهأر عش ىريشك ناك اذاءانطوةٌ هاو فطولا نيب فطو لبر نذدألا ف كلذ نوكي

 هنأ ىنعملا فطور انش أى ناك هنأ لسو هملع هللا صدا لوسران ديس ة فص ديعم مأث يدح فو

 دقو اهآيوطىأراغشألا بت 5 ناكهنأرخ [1ثي دح فو لوطدهننعرافشأ ب ده فتاك
 ومسومص ع

 و

 م' د 0 2 - ل م ع 5 ١

 ( رشعىداح برعلاناسل ل (



 الا ل د و و ا الع ا مخول
. 7 : | : 5 0 9 : 

 (فصو) ءافلافرح « واولال هذ ا كال؟
 عج مس سس سسسلسسسلام

 دشنأ و ةيهيمع

 فزاوَتلا دنعنادبالا ع يع 5 ىو ةيشعلاب نانا ماظع ةرطف هنازاببدك دنعهلوق

 قىذلاودوري-غ لصالا

 «مع * همك س وماقلاح رش

1 
 اورو ديلا دب سما لاك رعبل ذقن قودملا قود يق ايما (عض)

 ا ' ل وهدلجر شق سف هدسج م مزانتك الاون عسلارنؤمدن هزعو معيل اذعْنمديتم

 رفعي نيدوسالا لاك ٌكلذك :رغلا تفسويوءابوقوءادنمدلللا ف سووا معروف سو

 © 0 هس) ت هس وو -.7

 فسوةدلج تيك لكب هافانا زلا برقاماذا تنكو

 || اهتعترباطتلب الارابوأ تقسو كاوا ةداحة لومار لال ازموذب 5

 نمرعشلاو أرب ولا طقساذاورعوأ ِة تر رس وهن 0 هعتسؤ ماعلا كورا
 8 ا دو مو

 5 فوت هداج نقنباادهو * رب رح لاق شعل سموللاو ناو بف ديومؤبلا
26 

 ف سود ل_ةقاذا ل بالا فاضي أ برجللو فرَقتو سدياذا ىردشاو حرقا لاقي تيكسلانبا
 هال م صوافصو «سلعو هلئشلا فصو ((فصو)» ىنعجدلك هداج شةشقتو هداج
 ءيشلا كفصو فصولا ثيللا سيلا صا اورد_صملا فضولا لقو واول نم ضوعءاهلاو

 ىلع ناعّتسسملا نجح راسو لو زعهلوقو فصولا نمئشلاا وم -اووهستعتو هتبلح

 ءيثلافصتاو هادف صينأ هلأس' يذلا هفدوتساو يذكلا نمهنوف_دتامدارأن وهصتام

 مس لاق هفصو نكمأ
 وم «#م ع 3 ل

 امانا 9 رسم # 1-2 هدشنأ دن مةسمد هلوق

 ىر 2 مهن ه رقسدمةدامق
 مع نبةقر لل مضاوي صى فصتاو فصولا نمفدن تاس ءاعلاخ ارو ديعلا: لات ايفاركرا اءويشلا فصنا 0000

 5و هضم ل

 4 1 ٍ 0 ةاعأأ انصنا ىذلاق اذا اراكراج 4 هبت ممه أن ءافك ىلا 20 هنا نونلادازف
 ءءء

 رهملا لاقي و ٌءوشْلا ف ضو هن "كربلا ن سلس يورو سوو داوحلا: صاف ترمز اها يوف هتك لانه فاو

0 

 سوو فضو نحر هملاي ىذملا فصودق أ انعم صو دقرسلا نسخ نمئشل هوذا

 خامشلا لاك هتشمداحاذا اهلا

 عوع هال هلكجالدالااهل ه اهاديٌتْفصو تلد اماذا

 ىاطقلا لاقا هيف عجسمتال ىلا: ليل جالدااول فمتى أ ىممالا لاك وزنا تكا أدر
 و 1 و

 00 35 ى حر ةئيعتلا ىلاذبقو

 هك هنا نسا ثد دح فو ذب ور غنم ءوشلا عبنت نأ ةفصاوملا عي وراطقلاريسفصّيىأ

 ةقصاوملا :



 عونا لاك امتع دلتا ىضرركبىلا تنب اسم ىلع لد ىتدربب زلا نبا ءلةقد ههنا

 ؟ا/[ (فنو) ءاذلاف رح دب واولا لصف
 5-222222222222222252595959525252525255--ج2

 قذؤوو ىدودقو عوز فة بشم ناخذؤاو فو (ضإ مع ارش نمعسمألا

 مآيلزن مالا سلا هملعهنا ثيدسلا ىف و هنأت ا 1 ؟اذكتافذو كلذ ٌلقَفي وعا رسال ود او
 سول

 دي دحلوقتاكوهو ريثالانبالاق هج -ر خخ دنع ىأ ةنب دملا ىلا هج رش ناف ذود سبعم

 نريدها عضو ةنزو عام الا ل_ءقو ىثملا فرتسختل وولاة يداقم فولو

 قدك فذو ماك اخ انأ ىو رودأرملا ةراظةرَّدولاو ةقذولاو لح رلا برة فاذألاو فادالا

 ورد

 مزاش لاب رمثيلاقو عارمالا فذوتلا ل اوقيةدسعوب تاكو ورتمتلا فوت

 35 ذوداشاوعا رصلار 5-3 اهنناك لاحر رلانست املا ىطعي ئ

 هك هسئمالر < و واعللا راقي ماذا ةههعملا ديفذ و 0 ودابشلاو طعد انذار رأ
5 7 

 س قصاد

 ٌ رمل ًروزتهاو منت انورؤوأقن روواقر ووافنو فر :رحشل ارك كل (فيد)
 ةم 8<

 0 هما ديد-_ثفاررضان ىافر راووهو فعن ١ رن ماعلا

 9م ا م ل هك

 1 أ أ ىنارعالانبا عمس) لهنا قرود رولاوفيذراوهو فري فورد د فري فر

 0 رعاشلالاق 0 اوك يوناو دشاولااذ كوع
0 

 سمو

 ل 0 ير ربرادشنأو لد ل ونانساتعنفرا و

 1 ووم ل 0 هم م -

 فيرون اهئاشمفخأ دآ مشن :روكياتس اللا نم

 اهروو انتزاع (فند) عستاىأاغيدو وافرو فرلظلا فر ودقو
 أي 2 ص 9 «ه 5 ل 0 ع 1 2 0 م أ

 ا بو ليار يدا خرم ايدو موىلامعللا ن 5 ءةريخالا ىرآ ةديسنالاق هدروو

< 
 م

 ضعي ؤوف. فلا لئمريسسلا عرس فيزولاو عرسأ اذا فرو ًاوفزو كار عال انا فنا

1 
 لاق فريفزل ثم عزمأ اذافريفرو نمءاشنا |فيفختب نوفر هسبلا اوايقاقتآ ا ارقلا

 تا قفريفز وفرع الدار هلا لاق نا ونا نعش عالا نعةزج هيأرقىنايعللا

 نوف ار_فل رك مانا افر_بالدنأ ناسكحلام ءزولاف هءئرةدقو

 يمس دموعتلا فزاوواندديل افّروو نامل عتساافزومقزوو نو عرسي نع ف فتتلا

 هلاقو مسد ارتكاز لا: تاقكالا قد هانا كفر وااو باعت ع ا.هاتك ضعل .



 نا ها. اع اثفاكإلا
 5 ا نة 1 و نبا مرعب يكس اذن سمول ول ل

 1 : 1 ريف 1
 : . م

 (فدو) ءافلا فرح خخ واولالص5ٌ ٠
 و . . 0 3

 ردسثنمل] ف وب ىذلاثد دقو فيخوءاملا»بو رضملا ىمطخغلل لءقدتم وءاملابم رضا

 لاق هنأهنع هللا ىضذرت رب رهفأثد دة يم فم هنف فخ و ىذلاءانالل لاق وهب لسغمف

 1 هللا ىل_دهنلالوسروإ_قيناكىذلا عضوملان 5 ءىلفشكا مال_بلاام_ملءىلعنبن سعلل

 : 26182 ين وعل 29

 ْ 0 ثوميإ صأولاق ةضفنهدمىأ نيل فمما 5 رس نع ف شكف كم ل وهلع

 حالكفلا لوقف فارعالا نبا لاقو م1 اةرسكلءابواولا تيلقف

 برضيهن اكمالكلاوراخقلاد_يلاَنارطَحدارأ لاق . الغلا لاج رلا ىديأتمْسوأو *

 ماسعط نم .خولاو سأرلا فا ول_ثنيلبمانةلاقيو لولب وسلاةنشيل و المغ
 ةفيخولاو لك و وي ضعبب هضعابرمذد ونمسلا هماعب ضر من مءأم 0 ردن نوعطم طق با رعالا ا

 ةبيطفأ نع ىئايعللاءاكحءاما ىلعنيطا |باغاذا ةفيشومل اراصو لك قمفديزلا ىلع قلبزقلا

 هلو لمدرلا نجوم هنالوةءامكرددال ا اا
 1 .هيااضل اهللاش راو

 ة#فجولاو تاك سوهواضبأ انامل اهل لاق دو ىمطللا فو هز ف خويك ًافخوأأ ١

 ١ هوحنو مدهشلا قدوو ةمصخلا ٌهذدولاو رانا قت (فدد) أن مدظن را هبشةفتولاو

 اذال_> اناث رملا تق دوس تق وفا 'اندتماى اة ييصتلا تلد دودسأو رطقو لاس فدي

 همفتزمهلا هنارطقارت ذلا فا دألاو ىلع ن ءلم<الف ءاملا قرتش. الثا تضسقتو هتك تعقجا

 ىنعي ةيدلا فادالا فثن دسملا فو فادواولاك مهعمست لذا لدملا همقمزلا وهو واولا نملدب

 لادلا»فاذألاو فادألاو بيذهتلا ةزمهواولا بلقو احم هنهرطقب اجدامسريثالا نبا لاكرت ذلا
 فدياملفادأ لل يقروصتموبأ لاق انادألااهينعكى ميوأ «رعاشلا لاقل جزلاح .ردلادلاو

 ظ لافاك اهمال ةزمهواولا تبقا لصالا فاك |وملا وذا ىلا نم طمعا
 | ةفدولاوفدَولاةأرملا ةراظنل لاقي فارعالا نبا تنق و لصالا ىفوهو تنقل س رلا اذاوىلاعت
 قو واولا مضي فادولاو فدولا يسوم ىوغللا بطلاوبأ ىحىرببا لاق ةرذولاو

 فورعم ف دوتسي نالفوىذملا ةوفرك لا ن مرطب ىذلا فادولا ل غلا فادولا قب دسالا

 لاهو 2 رضانلاة ضو ورنا ةغيدولا وةفدؤلا وءانالا ف ةمصنملل !فد ,وساو هلأسي ىأن الف

 اولاقتوبشملا نيل: :روطمملاءا رول مءارضل ةضورلالادلا فب ةفدولا م زاحولأ

 ل مت دولاب ؛ذعاصو: لاق اهلك ت 0 اوةفذ :واهلك ض رالاتصما ١
 85 همس

 ةفدووةرك شمة عذَعفو ةركشم يد دوو ةاوُلح لاق ل كتم ةرضان ةضورلا تناكا ذا ع

 ىدسالا



 ينك سشرذ ١" را." هللا علك للا تا ىلا يبا بجعل ا هش نس تان 0 نوشو“عو ىو” اني :١١
 هاذ ا وا ع

 4 (سخو) ءافلا فرح +« واولا|لدق

 ا ا و

 م

 هحوالفالا او كلداءاملا ثنن اوءزلبا فوم ندارأر ءاشلانال كلدوءاملابمي باريلا هد شنأ كاذك ْ

 ئحارلا لاف لوزهملاربعبلا ف حوملاو

 الو غرب و حا ونحاول واس هب رش فخ او هنو واقل لإ وسلاو يطل

 01 سرد وة.

 ةديزرلا تقر ونمللا قرتدس اناره ودق رك نرتدز وو اهكرامم لبالا فام ريو
2 0-2 8 

 ةيفس :برضاذا ايو فحول جرلا فو لانغب نود فهو ار 2 0000

 دشنأو هيلزتو هدصقاذانالفىلا نالف فو و ريعبلا كاَذكو ضرالا

 بوو عرسأ ذادلك  جوأو حو وسو كلرف اندواذا فضلا قال 5

42 

 هءأح هلا وو فا ءالا نما نانا دل بلل اوبرا فسوراندلكو ساح اةدوهنلا

 هو اع لا
 دشنأ اوادد !همعودشسعو

 م
 © ل هه مسج

 فدا رلالا دولنا تابقأ 5 فنكلا« فدان زر انامل

 هقانولبالادسف 16 ىذا ناكملا سولو رافي لراس

 فحوماواهكريم لبالا فحيومو فيحاوملب او اهحكضرسقرانقتال تناك اذا فام
 هم 5و 0 ْ را 2 ١

 وهو عضوهرهشلا فاحو و شر رلارياثكلا حان !ف>ولاو ف-اوو فاحو كا ذ كو عضوم

 1 هلوقفدسارعش ىف
 مضي طيضقئاوصف هلوق اهءانططوارهقلا فاخواهتم مان تنيلأن اق ئاوصف

 مو لالا قداصلا

 قتنلأ هوقو توقان ل 7

 هلوقو تاع سوماقلا حرش اف-وملافراشلاتي ارك « انسخ لالا هيفىَرتنوَج
 لصال اىفادك اهماخلط

 ىلا نم_هتا:اللاقو توقان دنا ف وي تشطلا ىف ى 1 1 0 7 ,”برضلا ابهر 1 ا 1 صل تح متشطلاف ىمطخلا كب دتشسوا ف نضر ظ انسلاتف ولا 00 قتئلم-هملان وهو ةهقأاب هه و ه
 ةعم» بلاء لاق نم ل وق

 ههدض* ومنك

 سا د ةوع «ء7 5 ص 2 ا "هل

 #* 0 * لودنهفو ىلظ ذا سال. 1ا ننهث الع سرفهفحوو

 ىن ارعالا سادشنأ

 س 8 تب 6 مه

 اتْسوملانيعللا محاربلا يرض #* اهَسْتحمتمتاوصالل عمت
1 0 

 رعاشلالاق ا ا اردب ل غأ ف شو كد:ءامأ لوقت هل

 انثأواراجفصي

 هومذ - © <

 2 اع مام و 8 هماغلنم اهئاسك ؟ىلء ناك
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 ىأىش ارف لوحه صقناو روب فديو أ ًرمال افك سجاعدرضتح امل ناسي صفو



 1 را منع كا” ةظثم

 (فحو) ءافلاف رح ه« واولال صف 4
 رو تتاسسس وب 232073071

 / 3 و .

 فاميمةقانو عسب رمءرعسلا نمد رضوه ف.خ ولا همقاهريسن وهامالسل اهنلع ىلع ثدد_>و
1 3 2 0 : 35 2 

 مصيب فيج ولا ىرهزالا لاق فوت سرذلا بك ارو عضو ريعملاابك ازوفمحولاةرمشك

 ىو فحاونلقو قةخافدحوباقلافجوو برطضااذائشلا فّحو و سرفلاو ريسعملل

 ابعت ةوتداتقلاه بارطضالاةديدش حاجزلا لاه ةفحاوذسمو ولقي علا لب زئتلا

 لع ا مىأ باكرالو ل .خنمهلع حفجوأ اهغىلاعتهلوتو ةشفئاش ىاكلانبالاقو تنباع

 باك رلاواءاكرالو المخ هملع نواملا فحوب لا مردضالا ىنبلاومأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ أم ىنعي
 فحوأ لاق ورتسلاةعرس فاح الا اكتحر الو ليخي هيلعاوفجولثب دنا قولدالا

 حاملا لاق ٍفعأف

 22ه م 6ع م عه

 افقوَم اء تيلذماةيامع 0 امل: رفاق ىلامللاى ط »+ انتواممنيالاءاواع جان

 كنقل 1 اا هب لاه و

 ةءمع هسو ا شت هم ع د8 -7 وع

 : ردا هن -وسافةوفهافه « للض»باق َتاَعلا اذهل و

 ىأفحاووف خو بتيو نان رلاتاسنلا نمو دوسالار ءشلا حولا ىرهزالا ع(

 0 ناتي دن فو كب هرلاءاذب ف وو ن تح ريثك ىأ ىأف حو ءورعشورك

 دقوتوساو هلوصأ تن اور زغامر «شثلاو تالا نم فسولاهدمسسنا فحولارعشلا نموه
 مو و َ

9 

 ةمرلاود لاف فينولاك ف حاولاو ةةوُحو و ةفاحو فوت فحو وفحو

 لد فحاو ف سرولا لثمر قصار د تقرب او ىراهما معر ىلع تاس

 م و

 "ا دوسو عفت صةردمنسم صر ا ىقاجو عدل اوءارهملا لو ءادو.نا ضرالاءاذحولاو

 لاق فاعو اهعجوءإ دوساهعضو مى هنن 5 دنسو أداو نطبىفةر دول فاسو عار

 لدا ىلا فاسولا فعتف * املا ضو ربه رهانسلا اهتعد
- -« - 

 ءارجلاءاصسملاو*ادوسلا ءانفحتولا مسمضعب لاو تارت ا نمءارهلا ءاعحولاو

 داوسلا ىلا برضتءارجوءارغة نقلا لثمةراقلا ةفحولا رع ون ةففحوءادو سلا ةرضدناو

 ةيوؤرلاف معاج قاسولاو
 د 8 و 5 00 00 5

 لل ا رو ملا فاحولا نيب اهرعم خرلا ىداولالطأ
 دسلا ثنو اضغباههضتعي لصؤام نيضرالا نيبام فاسولاورعوب !لافو

 0 9م و ْ 5 4

 اههعجوةر حث سلودوس ةراخا مف ضرالانمءافسولاو *«. اهماخنطورهقلا فاحو اهم «



 نذل (فحو) ءافلا فرح 4 واؤلا رءاهلال دف

 ىذلا ىرهزالا لاق قاقتشالا قةاونالاذهو لاك بولا هملبق» نم*ىت درا رفسهلا

 | ل.ءقو هدلءسه نأ ةراحال !نوكنال فهل و دح الة ةدرابعب رفسهلاّناثمللا هلاك

 ىداوخلا ٍبطرْلا سنيك لاما, سطع موهم تأ ذب زلك فهلا
 8# هص سم 1 سمس ىو ل 0

 بكن اهرهىفة ناك فيه 5 6 أن ىلقملاح وصو

 54 عا وه دوم

 مهلا نم جرا فيتو هسرمالىث :لعفيمامنالاهتاداعائ امنا فك تمعَت لئلا فو :

 لقال لعف ىلع هتئبامما فوه 7 : بأن لوقنم فو اوءاسشْا ن نمىشتلاقياك

 اشر ا شمل زيد ىهلقو فوص نم ىشَح اهل وقنمهدعنأم وفق ةوشلع داهلوق وق نم

 هدم دذو<

 باعت دا أش طعف فهل هس اص 1قاهتسا و

 سه سس و و 6 ص

 انامتساا ماذا مالا وأي #23 2 بر ىلع ّنتمدقت

 هناناشطعلل لاق و شطوعأا اىلع :رمسمت اليئانعللا ع نعقيب خال فدو فاد دوبل جدو

 شطعىأ فاننا و أدعي رم نيستا هو | نا وف امهمةقان 5 فاهل.

 لبالا فاه وافايهفاميفاهد 5 'و شامعلا ع عب رمسلا فامهملا ضو نافع لج رىعكالا لاك

 ةدشماهعارف ا ةستانا هو .وباملبقتسا ربو نمشهلا تيت ةنشاذااقاهرافايه قاب

 ةفاهلا ىمدالا  اوع ء”:اواو عزا اوناهأدقف « لاك هلي تنشط عل 0

هو فيهأ ع مش ولاو ايه اوفايمملاى هوءاملاتاوذ: نموهوشطقلا غي 00
 في

 هاوهملا هل .اماذاءافاهو قا مرتافاذاءاهاف نوف ةسجرتف ىرهنال نطبلا ماضلاوهو 7

 فاه بتةغلو فيهأ || وهئافسص فاه وافثم# فرش نطبأ ١ ر وعد و دوريا ةقرال رصقلاشسهلا و
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 ةيصح نب قرأط س رف ءاسع و ةيهاضءاننمع س ردو بنلا ع وق ةوءاهغ كا اساو انته فا

 لدتسا كاذب وها َنمهُقّتود زك أن عىسراناا كد ( د ٌّ ) واولا ل دف )ل 3

 نمللدلامدعاذااريثك نيل هوضوامالدذ_هوءاف كا تناكناو واوا فا نا ىلع

 ايو ا وفرك سرفلاو معلا ف حورشاا ةدع ا (عض) تلاد

 دقو ,ليدلاولا الاريس ن نه برش فجولا ىرهولا زغسلا ن نمبير قتلا نودغحولاو عزم

 ريل سلث يذلا و انةهتفجووابهثحاذا هادو اواو وامفجو فج رعبلا نحو

 هنك ارهفجوأو هكر أ هنأ سلب رك ذلا ف بوأو هولا مرت ىلع د ىو فايعالا

 سس سس حا



 ع نت نار وسل سرا إل ارى يحس

 توقانمدىفارعال هلوق
 حلا تفئامت ىتارلا لاق
 مىركصم نك

 1 ا ا د ان نت كب ا يمشي لعل

 (فده) ' . ءافلافرخ + ءاهاالصف 8
 : تنوع حسخس و ساس حمم

 مستلا قوف كت ىفانهلاو فوت ديالا 3 مقفوفلا مف نشو 5 رخالاقو

 قدزرذلا لاك داب اس دن موضع صخو
 لوس 0 ه5

 اههضهاةطآ تناك َت -1ةأاذا 5 اصلا تدان نم

 ىراوماهفتاهمفانولا ثلا دااو»لءقو بلعت نعٍب نو كات ا :اهملمقو

 قيس 1 وهو ُلدضلا

 3 ص لم

 ردا نحو فانهلا نس #2 اهلّمر ىلع نود صح

 نمةخست قولا ىدنعاملائسلاع رسم ىأ ا هنهمتالف لق ألق اًضبأةمعاللا هفئاهملاو

 لئمافانهإ ىصلافّدهأو ةعالملا ةقئاهملاو ا ل ع كه 7 1 85 ٍ اك 7

 نيرخألان ةرانعلاهشل واكمل ففترئلاوداكر ا هما اوهوسشاهحالا

 © ءوم مس د  ةهسصه م و 7

 فئه ئو مولان #3 ةهوءايج قبتستو فكس

 كامتدأ نأ لفطلارب_غ١اكبفث اًملانوك دقو ٌشهحاك ءاكملاأ- تاو هدكا او

 صم 78 سم ه”و ص د»

 لئاسةراقبو أ ىوهأة قوس 3 لزانملا ل

 دو لالالا و لزاسملا ىلع ست االاثطال تالا فطالا نودلاحر وءامنااءههاذ-هف

 ظ ا كئاكب ىفلافطالا, تشتت غنام هلوقنوك

 لو كل 72 50 3 ٍرادممم ريدملولك انشأ

 1 ٌةدراملا ىهوف.هلاك حا لا رولا تسول و ( فود مهام

 نوط فول سل ”ااوامثطبأ:مأ لوق هنموةزاما عررلا فوهلا حاصلا فو بورا
 ةعوذ طوماهمالكرمفذالهتلافاما وارش طبات ممالك الا اذه عمس مل ليقو ف ةوص نم شح

 ناك اذا ود نم ىذ-حهدعبو فوةلعن سلا هلوق نمهانمدقاما ذهل .ةنأ ىرتالأ اذه ىلع

 طقس فب ركشلا 0 ناكل ذدعب هرك ذئسو ف.هنموهفكلذ

 ندروبلاو بوكا نيعرست ا "1 كيلا رق عربنرما هيفي

 و سه

 0 0 ا 7 را ا كك 0 بق 500 كءاوتشعلا يل نيد رلاننع تا 00
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 1 (فنه) ٠ ٠ هافلا فرخ  ءاهلالضف

 لكرطتيدابعلا ضعءبناك تدد+لا ضءبىفو فورعم لوس ا نمسا زاهلاولاك ساس ٠

 221111100 ندعو عفلاو رسكلابودا هوية لق

 مدصه# . ]|

 2 .سنبا لاق ماعطلا ومش للا (ع) املا هتك

 در هم

 نوك ,.دفنوكلاذنمق 0 ضوم فك هو نامم لءفوهوهريغوودعلا ىفةعرسلا فكهلا

 8 ”فواهلاو 8 ارك ضل لا فلا اأو 0 0

 ليقنلا فأهلا ىرهوماةيللاو أ 0 رينو فر ل

 سا تااقهدئعءانمالىذلا* ىطبلا ليقثلا فوأولا ىارعالا نبا لاو 5

 د

 ظ
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 كو فوأ و تسص ننوكمالو #* لكسر كساس
 60 6-5 ا ,..:
 ليا فار تاريخلا ىلاقراو 5 لدي ل

 مصاعب قا هجوزلرعشلاولاق سراوةلادبز تنبه ةسوفتم ى مر ذىلاةٌارملاىربننا لاف

 هيلعتدرفهّشلا قار رواج اللود لود هلاخوه ولح نمسا لعو

 اك اذان اف ىامأ 5 ا

 0 5 كادي نتن رص 5 ظ

 .قئاتاهاو لوضفاهل قلاوجاهت 12 شكلا

 سرخالانبةرتنعلاف ز وهلا ةفقأ لاو
 ٠ -ر 2 4 »* 0 ىل ل

 رعصأ# منجا سيلا .كق 35 رخأتالو ىصفأ ىلا دعا
 وص و صمم

 ٠ #ع رصغموأ ةفولهن مكنات #َ

 و -

 ه0 ه ا سا وا,* 0 :
 امرا سولار _ صاوممتوس نينيرزاف يمد تدر و مث دروسا يقم ٠

 تيمكلالاق بف اعاد [اودعت ::اهملا كلذكوى هزي تسملا ندضكر وتكهيف كه فانهالا (فه)

 سهم و 01 هم ةسو ع و و9

 بعل وانملاهجلل فناجت #2 بعاك ءاكبس ٍنيمشكلا ةفهفهم

 رش الا لوقدلثمو ىربئيبا لاق
 هاوص © < . تا وهف هيف

 ١ فا هتلابهئلصفانرلا ثيدح اه هلهالتي دحلان نلضف ع نغاذا

 ١  1رمدع ىداح برعلا ناسأ قلو (



 ناي يو ب يف يلع 1000 77-7-7777 ا 0 <

 (فقه) ٠ ءافلافوخ م ءاهلالسنا 00 د4
ْ ١ 

 لعش دحفو مع 7 َِت روص تعوم اذا اًمضه موا حت هو رملة كسل باي وةفامِد

 يل

 ةقاقهلا عب لاواببوض فرو 1 رتسحأ ةفاقه خير ىهةنبك 00

 مكاين اعت ةوقريسفت لاقدهثأ هنعدقلا ىشر ىلع ثيدح ىرهزالا ةسبطلا ةنك اس ||

 ١ ظ فافهل جرورجأ خب ردع ىهو ناس الا ه-وكهح واسهل لاق مكب 2 ,متنركسنمقتوإتا

 ؛ هشيزاغلا فةمرلاو لاو ةلاب تعتاذا صيمقلا لصالا ىفاذكهّس زاغلاهلوق

 وذ - ١ . دو

 0 5 را سف أصيمقل | فانه ضسأ او ةفقوةمالعهنرطفبتكو

 ١ 2 ه- هسوعم هتك هز رحو
 اأو هتقرلاف افهدلعجو مصشلا نمءؤاشغ بلقلا ص.قو ضد ًامصتهيلعاملق ضم الادارأ

 رج نبالوق
 هو م ىوم ١١ ه< و - هم سم ىو هم

 لعصدشس 1 7 34 "لس ثع و ىجدا ةضسك

 ا * مس 2
 مو

 نءالاق امل نانا نافاهنهلاولأ ارلا نع ءخرشتلاهعقدب راممكر رح ىااهنهفيعف

 همصن تاواماظفس رجأ

 عاش 7 هرج 89مم هد قو - 5

 انيختافا قه نوني قى # همفففس نهفك تدب

 - هى هدو 02 7

 ( نءادشنأو زخ رئاهس ف سدراءف هذه لظو شيرلا بك ارتانيخت لءجواانجن مسلي ىأ

 ةيراجلل لاقي ةدرا "ل ظمتفاهشهوةفاَقعةفرغو 3 انته الرامات كبأ 7-3 ىارعالا لصالاءاذك اشام>هلوق

 7 3 3 م55 . م د ع-و هع

 كلذك توقهم و فاه لح رو 0 اة تي نطمل أ ةصيخلا ى هوهقهفجم :وهفةهمءاقمهل | نوم اهل !حرش و

 هصاك توا

 ىنارعالا ١ ن -ظح لا ةرماضوا فهم رماو» هلا ةقومهم #3 دشنأو

 ممانم

 رايق هداصح رح ود ىذلا عر نزلا فلا وةحالمدسعن 2 راصف هندي شماذا لج ا

 ا ااهدسوا تابذلاف را اوكفاقع تن وافي ٌفكدق وكمل فاقهلاوهبح

 ١ وناىربنيا نزلا قل فر لاو ةشاالل اش وهو لام را مهريغدازو بلقل ديد ا

 ' يطرب 5 فوشي يباقبا دسح» نال  كنناو هدا بتلات وفرئافرع

 'تيدح فو انفضخاشام .طىا اًمهاراجالاناك له اجار 0 دحقفو

 رداونلا ف وفيفخىا تحلب رو 0 نم رةتسّنالةتلقىاءاملا دامه ص رالا تناكت هك

 قازو فاقهلالنلاودرابف اهم لوب ى هو 5-4 :ةروقرولا ةهَن بح أ امي :رعلا لوقت

 وسلا نم سدح رسكلاءنقولاو نمدف رج يفءاصقلا رمثك ةمهطمأ نمعضومة سهلا

 ! يلا لاش راع لاهو دقه يد اكسل اوهو ر وص هى ,زاهلا ىلا ىارعالا نبا راغص

 1 0 ل م ص ص موسم طرمبه وس حس سجل ظ



 م (فذه) 7-0 رس و ءاهلال صو

0 

 4 ىارعسلا نعب رشلاريثكلا فش :رهلاو لو زهملاريبكلا لاج انما رهلا ا
 8 صد فب

 8 اوهيفدعس اه رع 6غ رلاهستقز 1 00 )ب اليلقالب 0

 و 9و 5 2 8 و مة.

 فارزهلاوفورزهلا هلوق وكي را ور رزولاو فور زهلا 7

 ؤور :علاسوماقلاةرامع:
 فور زهلا سوماقلاةرابع ملال را ارثكلا ف رزهلا ىرب نيالا ةقرزهدودع قفرزمدتو فاو رسافورزط ب لظو

 اط وق طالع 2 ماع 2
: 

 ساكرتو 5-0 2

 000 يتشرف عيرسا فرد |
 مو 9 دم 6< ىد-و 2

 ه< سد سو -و َ سس مث 7و و 0

 (:نافملادمعافسفلا جردتسا اذا د هرافعوطب فور زه صحا نم

 1 0-0 و ل هد و 0 ل 50 16

 انفاوصلا تايجانلا دييفز» « فزافزفرزس» ح وار حلا
 7 5 و 2

 وهو ليز مسا فاطملا عاجلا فزه ىف ىرب نبا هرث دولا مظعلا فورزهلا ل ءقولاف

 ءءء

 0 ساروا هرك ذيرسعلان مىفطهلاونب ىرهزالا لاقو نافلا تك نمل اوناك ”لسقوأ

 وو م

 فاعلا ب ىيش نمي داورلان مقا مرداس ا كحول #23 لاّقؤ ىلدهلا

 أ“ و ع 8 8 هرم 2

 ظ ةمرلاوذ لاق بسلا عرس ةيفح وضحا ةعربس فيلا (فف») م٠ا قطهلاو |

 001 و 8< هم

 لحاو رلا تفي نم عقراوءاقر 0 #3 ان اةةسعاانسعئاماذا

 011 14 وى تس <

 قسق رلاباهدلا انك اشار تادف دياب نسل ًارطى أس انلا نمةهفاهتفهو
1 #2 00 ٍ- 0 ٍ- 

 ىذ ميلا بلحلا هلوق ٌّ 6 سد ةدءعه مد

 دوش مدة33و با تاوخلا 2 افعل د ثلا مش فوتو

٠. 6 
00 . َ 9 ٠. 

  1هر د سماخلاء زان م هدع هللا ىذر ردى آثيدحىف و امم هعيش َن ادار ا|ثتءعد رأ تد

 يف _ ا 1 20

 بلا ىف ةهعملا ءاملا 3رايسرنا وم جتا تقسو هينامالباصسلا ليزا 1
 عجا اراط> وه :و هزتا سس قتو 2 8

 همتك بلخو باح قدام فهل دعو ةفهةدهشبب دهتلا ىفو ايفل سعال هدد مشو لوك هزل ا ٠
 هييوصم ةدعاسلاوه قمق ٠

 ٠ و « © 7 ده. م و نث ام سا

 برتشوهالو فهال ايد : راك 5 ريا نوتءىذنءتفشكتل
 مدةفسالو ةفهةلوق

 قلصالا طضوغامهلوأ - كل و 5و

 فاض ةباهنلاو فةسةدام
 فد-هفطظو تهاتو ف دام لاذ ناشد ىلعانءاجو قاربل اقوه فصوذ ل. يف سيل فحتد سلافي بوقعيلات

 لسعلا ”هليلقلا فة ةقمقرلا هودلاءاهرعب نملة رمال 4 0 اري

 نصالا ىفا:دةفهتطرضو انوي
 04 روفافشقيفرىأ حاملا فو م رلا عمت فاهمكو فافخبو ماوه تمحو هنثو ىأ

 ةدام 3 هانعتو ريسكلاب

 ميلكم ومار روحو فس



 وه مخل اءفح ىقشت هلوق

 ةدامف عقوامو ناوصلا

 وينعم

 فشره) ءافلافرخ و ءاهلالصك ب4«

 4و ماج 96 2ع 0 . . نا

 ةفدغىمدالا تا نط |سانلا نمةفدهتي ارةسقع لاف توسل اوسانلا : نمه عاجلا ةفدهل و

 ءءك

 ىععدت "اك ىرهزالا لاق بيرغلا هفادلا كار ءالا نما ةعطق ىنعم فدو ةفد هو ف دسعو

2 

 ْئثلا ىلا فدهونونعظت ونومقي نمانلا : نمةريثكلا ةعاججبا ةفدهلا ليقو ف داهلاو فهادلا

 ٍ م تو

 لاف عب رس اذه قئاس (فذه]ب اكهللا فّدعأ و عرسأ
 0-00 07 صه 5”) 7

 فارزءروةنمقنعب #2 فاذهلا قاس لا عردرطس

 و هَ 0-0 0

 ْ افذعمءاجو عرسأ ذا ٌفذهيقّدهد- 000 رسل اذهل ل قو

 ة وس 7-22 .ئ

 كلذ بانطالاو حدلملاوءاننلا فردا ةباهفربلا (فره) دحاو ىععالذ همايذ عم

 ا .ًارامنولوة .ووسهل بحاص نوف هرمي مهو تءاجةةققرناثد د_ه1اىو رد يهل "اك ىت>

 هيلوت ةرهيدسسعوا لاق ةالصى ناك الا انلزنالو ةءارقىفناك الان رسام نالف ل ثم هللا لوسراب

 ف ةرعت نأ لبقةءاور فو فرعتالا ف رمماللاملا فو هسيلععانثلا فنون ودن دوج دعىأ

 تدذهتلا ءانثو دعيىفالا كاذنوكيألو كمالك لوف 1 ذن أو هود رخخلا لسيقدمتالىا

 ضعمللاة:وافر 0 هداهتنالغب فرب وهلاقي ءىُش لا باعالا ن نمنايث_هلاهبسشفرهلا

 ' تيفلذاف رهيارعالا نبا ار ره فرهأ ل-- رلاسفر هلاةوهتوصةرثكل ف :رمعابسلا

 فرو بلعُت اتا لراد ابفرملا ول الأ مللو 4ق :رعمريغ ىلع لسحرلا جم فريهلاو

 6 3س

 تاكىث هللا تدر ةرهأو هلامامتى أف رحل ثم لَجّرلا فرهأو هتوص عنان ار ره فرجن عسبسلا

 كى درهم مي هقاماللاقد هوةريبكلاةيلابل ار زوهعلا هع اوشا 10 ( اهعءانإ ِ

 و 0

 ووش رول أ 0 هالو ةصشتمةيلار شر نرش هوأدوءابلاوءاهلاةشو ردوةفشر هز وعوهشدر و

 لاق ءامأأ اهبفشني ةقرخ 0

 تو مو<- .
 0 #2 هفكلاك امتارزوكلك

 ضرالا نم :رطملاةام ةذمست ىفوءاملا اعافشم ةقر رح ؛ و؟ةقوصاشي |ىه وذا ودااّدق م هلاو

 0 0 ءاملالقاذاك إذ لعف امغاوءانالا قرضعت ُخ
 1 ورود 585-5 هم ص

 مك اهنمالع ةمسنو 5 هس ةشرهدل تناك فوط

 سم رض طاب زان هر مستقر هلاذسعوأ

 0و - ذو

 تقدس هرظد قو ةقشرهتسياذا ةاوذلا فوم لاقي ءاملا ”لقنم كلذو فلسا فر ضعت

 تفشرهاو

 0000 6072:--72  جابوجسجس ببرورس سوو عيسل



 4 اا ا (فده) ءاقلاق رس دع ؟ءاهلالصق

 7 0 0 7 نس ل 1 3 ار ١ ف 9 2 0
 ا 2 هوانف ب>رردقلادامر م يظع 23#

 ى 0 5 ْ

 ىنعجشجاهوةشهاجو نه دو سان ا ا فدوهتساوءىيشلا كل ْ

 ناكن ميىوشدحأ هدر, ثّدح ل ههربخت ب ٌسراه شيهوأ ف داش م كيلا ف ده هلاقيودحاو

 ىذلانا ثد دهسا و ديول نر قولا ماهسلاب همقلّضَتمملا ضَرَعلا فدهلاو هب ١

 هم لع و ع 0 0 0 97

 عمير خ ا لكفدجلا لا خرم نة ودضوال ملك 0 لل

.27 

 لاضتلل ضرالا ن نه ىبو 0 ا لارا قدي نمو فد لاو فرم

 ١ ش
 00 [عضومىلافوةَعلحوُأ ألابرغ همس ب دن ام ضرغلاو ىريافدهلا قعضوامساطرقلاو |

 0 قعاضرغواف دهس اطرقلا وسو فدهلا ٌضرغلا |
 -ٍ ا
0 

1 

 دو. حف ص لن 1 ل الا نع ا هل-ثم ضرغأو بنك أو |

 ِء اني نم عفته ئث لك ف د-هلا ىرهوملا كل ذرب ىلعرم كيال ادحأ عجباوةفرشملالمر

 8م سس

 نمفدهل اوهدييس نا م 0 راجل عم ديم هو ليحو المر بيثكوأ |

 بيؤذولالاق
- 

 لاطذالا نمو تاو #* هاتوا لا فدهلااذا

 مذاذهوهبلا ىوأت قدمنا هفنأضاراذحلات بأز ردم فدهأ اهلوققدمع-سول لاق.

 دار اهناذ هارت طلت اندرب لولاك نآضلا ار نمّج ألاقي ونأضلا ىارناك ذالجرلل

00 
 0 طخ 0 همر كمل

 ةأسعاو فرش ىألتلا ىلع فدعأو ناذ الاهل وطلال طقناو لالا ١ نم عاستا وسو
 هارب يع 2

 لاق عن سه ضل رعىا فد ةسمبكر وده ىا ةفدهم

 دم دمر ةموبعلابةسحا كار ف فدع تنل كت مطاذاو
 ا

 بص ادت اوأئشلاكلف د هًوزاهما عفت ةفد همت رماوبصتش عفت نع

 رعاشلالوقو
 ةسول نص د هم الخ

 رصاقتم ف دعس دق ىلع 00 ةدعحءاضس تشحن عمى 1

4 

 تلاملا مدبق ىلع طقامش ةوغ 3 ََت ةدوصاتعمم لوقت ناعيا ارصاقت :نلاخلا فدهت_سملا قع
| 
| 
 -ا



 0 (/فدش)' ٠ ءافلا فزخ « ءاهلالصق م

 َلاّرَِهلا نمهماظعتد.و ضرملاو عوجلا م فرغتاسرسعااو ناسالاو ىظلا فءمناو ظ

 قااوةفحفاوةفحعلا ديعسونأ هئطر ىنرتساو عاجاذا فشل رق و عاجاذا ايش فيتو فّدناو | خا ةفسهلاو ةغدعلا هلوق
 10 م هوو ترودو .: ةرايعواطويضملصالاباذك

 يسال وربنا 3 افعههفار طا رغماكعصم«رهزنب ب عكل دشنأو لا“ ازهلاع نموهو ةفسوقكة يسمهلاو سوماقلا

 لاك .ءافمعىتالاو نماضلا [|] نموهوهحراشلاهةفمعلا
 01 || ريهز نب بعك لاك لازهلا
 اق .ه ماعلا الث اكاوشن د انسه نأ ارت ىإ اس لدضت 1 و ملا

 9و.ة< جد

 لاق. ناعبلا بيعرلا فسم هلاوفجهلاو

 2 . اك ء د د ا لا 551 و

 فيق> هسرضأ فعف شو ف.عضف اص مش كن ٌ دعا ؛ رطونموقلا لعق ظ

 ا 1-1 5 3 7 1 1 0

 بو ,رعو ريب ْرلا نأ هلدانساب رعت ىو راك :رهزالا (فده إل فاج ف: مب اظ (فنجس])

 ا | ليوتسا ىنكلو ردن مول ىل ٌتفده !تنكد ةلهلاوامأ ريب رلالاةفر ا اعقج !صاعلا

 يب ويخفي جونج: ف اسمك

 ء ْ رمشلاف كنم قر رغب كمل تأ ذر .يامو ىف تفدهأ تكد قلهقلاو تنأ اوو رِعلاقتمويلا اره

 1 هنا ىف دم لاقي باصتالاوكالابقتسالاو كنموفاد- هال اىلتذدهأ هلوق
 8ع و 59

 سنو تصقثا اذان «بكلاوناصسلا َكلَّقَرَه اوفدهم

- 

 3 ”و وعر زم 5 كه هس ءد -

 اوقدهأو مهعجاموب لاستا * فوكمفهك هبضى نمو

 ةفوكلا تمد ل لاقبءار لاو لمع: نبالاقواوبرقىأ مولا فده ؟ودلا ف ادعالا لاكو

 رع

 ا فدو ف د موهفالابقتسا كاش تسادقهسنبأ ا

 ناِسرلا لاو ” عر هنايصتال قيفهلادجلاكاَذْرمو بصتناىأ فدهتسادبق

 هتقانرك زيعسيتلا

 . تفقده كدلا امل تعم اق # ا زاذا اهمظعرا. تاور .ر

- 9" 

 رد.مون لتةده أدل نورلا دعها لانركحب ىأثيد_-حىفو تندوتير ةىأ

 كل :علدء للا تكنو ى أك بن عفش لت ةدهأو كنكلركبو أل اقف نعت فض
 2 1 5 0 را -

 لاق تامو تادعئىا ٌكْدَع ىوضو نيك رشملاعمردب موي ور-عو نجرلاد_ءعناكو

 و ه 0-7
 بوعغض# فدهيلا * هس بلاي

 وروي لاو نر نمر كلا ضرالا نمَنئمطملاودو بع عجيب ورعو

 ميد



 1 في يي راو اج اى ا اا سو

 -نشخ نتعب يس ل ا سال

 عمه 2 (شيه)  ءاقلافرح ء هلال
ْ 1 . 0 -. 00 
 ىد ع س انقلاناكوىرهوتلا لاق سل الل والا ىلا ف مضأول هناللو الا نود ىناشثلا ىلا

 سدللا ةلازال سايشلا نعاول دع مهأآالا

 ديدشلا توصلا لمقو ىلاعلا املا توصلا ُفاَهلاوصَلا ( فته ) ياهلا لس )

 ه < 5 و نت

 هدد لمى ا 5 القي تفتدوهنوعدى ًانالغب تانكي فب ديز 3 1 هبحاصق "ناتو هيفتهدقو

 دقو مهعداو مهدان ىأ اراصن الافتها لاق ننحثيدحففو لامر 07 اهب فيي ةنالفو

5> 

 فت هدقو:دسسزنا راي . ودوعدبىأ هيرب فتيل عفر دبش دح فو انه فتبيفه

 تقص وأ لادم ا رضف "ال /وىسب دولا 6 0 اذا فتيات اهتووعم و فتتةماخل | و هده فتم

 تمدح 1 اوةماجلا تقتل اق وثاكرب نال تسال ا

 كتيرة لع 1 تك امل لاك يسان الو

 خامثلا ىربنيادشن 1 كو فوُده سوق فان اةريثك فوتهتماجو

 رف اولا نكس أهتم عبر رذاو « اهم للا عماج ماذا فوه
 رم سد

 ىزهذ سوق هظةج رفلافو توصتاذةفاد»سوقو مهلا مسسالاوةنا ف دا

 مهلاو ألاف اهينعزئاذازمهلاةديدش |

 وعم ه9 ىعص 8ص  ساعس م

 انيووط ةيليغم تاو ع احوضنىرمهالامى 8

 مهرج جرت بيدها مدضلا لي وطلا فيلا (( فيه ١ رولات قده سوقو
 ىلذهلاور علاه ىانرلاف

 ينو ظلم 1

 لابخلاك اهمها هارب * محم وىنعت ب الو

 قل ريثكلا فا يلطتا ٌن اومدنع اناا اليوطاليقثافيش اضخم ْ

 رجالا نسل يللا فيسهلا ليقو ءلثمّكرهلا و
 و

 2 .در حل ازيَنيقس #2 فب هدب ىذتاضْدَ امو

 مأ يس

 نجارلا لوقننعمتاسايأك أودي دزبالاق أ

 ه0 سه د< ذه

 فحول قا نم هيض را # فدهدق ىكت ف لعق! ارفحو

 انت همفدشل :ًاوديسسحمات 1/012 تقام ل وعمرو تاق يلال

 وهسو قدم هه 7 يع مو

 للدار #3 ا

 لصالا فوهاذكى دمع هلوق

 ى رش دوعلل :

 ةددد_ثىأ احوذن هلوق
 هدر وأ مسار سفحلا

 داضلا_مضن دام فاؤملا
 ةدامؤ هانعمردقو ةمهملا

 احوصن سماح ءزطا نمزوه

 وه ولصاللاعس هله-هملاب

 هنتكانهامباوصلاوأطخ

 مودع



 لضالانادكرسحهلوق

 هع و وو ل ا و يوا نر ا ا وطار يس ل ل ا!  ةس .:.ب ص>نولوب
 . فئات 1 /1 : 37

 (فو) ءافلافرح « نونلالضف ؤ هذ

 فايبتر باو ن لاذ 03 فاما هقئاطللاىرأب . رخآلاقو

 وم 7 هوم دوم

 عيرلا بالورعوبادشنأو بعل براون مدي انغت الا ٌقئاطلا

 فاددزاامريغرسجادبك »8 كفر نرعرا

 و

 سقلاو رمالاقو
 2 قص

 ارضحتوةهقوف اضل لطي ءافذقن 3 بطلا ل افا ١

ا مق لعُنايل بلوق مومدعل و
 3 20 اذال

 ىصخلا فاير نعبتي  هريغ ادد الو * الهازع ى ملا اَفاسن ن نا

 0م لبو امٌقاينةالقوقْل امانلا لها رعلاورع وبالاو عيمعل اوهولاق
 لق سءَليهاسأ ىرذأ 5 لففابن ضرع ٌليعا اذا

 د مك م وو 3

 5 لمد خ ىه ىيضفطعب #*
 ماهم اع و

 5 مها 5 هو :

 عجب او لاعلا مانسلا فوذلاو عاركن ع هلوطو هنداب زل ليلا ل +أ فونلاو بوأب ىوربو

 ىعمىفّكل :لكورظيلا فوذلاو ىلاكبلا ف ولى هنو ريسعملا مانسس هيمهضعل ص*ءس-وفاونا

 هلتقني>ىداز لاصق يمامهلاق حرّدْلا ل ,قورظملا فونلا ىربنبا 8 يالا

 ةلاؤذْن عزاو

 امرك اقدار نمار توما كر 35 يءرما ىلعزهجأ وتلا تاذّب اتسعت

 - 9 يل ف 8 ت 3 ا

 امحا كام سكنا اماذارومص 03 ىف ن1 موضع ينكر تالو

 ٠ تعطلت فان لاش توضصلا فونلاو ىدتلا ا 7 روما. نعكورو

44 9 9 

 ىعنيدجأ دشن و ل رعم 4 قع فو ول جرمسا فو ولو او

 د
 ظ

 وهو فونلا نم عفو هولا ا :ىتجنياداورو 5 لعادل تاقعال فو“ ن اقع 5

 الر وزو طل قت 2 نقلا ىسغارعش ف فوسإو ىرهوملا اهولعلك ]ذب ت يعش عافترالا

 هاوقوهس لارا
 و مام 3

 ٠ لعاوقلا ب اقءال فون. باقع .* نولي تةلحاران داك

 ىرهوالا شي رق نم نطد فان مدعو اضيف ونت ىو رووءاثاا. ىو هرعش ىف فو رعملاو لاق

 ١ سوح سمو موو اس مم امص سس حرص مم م يسم ووو بصيص بج جا ل طاح وج يروم ل و مي ص جس يمس يب "
 : ىلا

 1111111 فارغآلا لعق ملك هب قاتل حس

 ظ
 ا
 ا

 ٠
 ا

 ظ
| 

ْ 
 ا
 ا

 - دع داحس 7



 0 ا ا لا تاو اا اسس ا او وع طلت يا ل لا
 96 ا 5 . 21 4 11 ا : لاق“ ىف دك ةييسد ككل الان < فيي

2 41 107 

 ؟ مهب (فو) ءانااى رحت + نونلالصق

 نعل _ضفلا فينلاوهدمسننا ىلاثلا ذقعلا غلبي ىد فة دقو ديدشتلا فيت وهفدقعلا ىلع

 لاكل وقام ىلعددعلا فيندةولّْصملاىأ هعضوم ف ف رذلا عض ىجمضالا ىو ىئايعألا
 هَ - و ته 3 8 نم 5

 ةرتشغ لا. ةدايزايخال يد دقسلا نيانشجيتلاو كتل ؤخفانؤلا تيوتا تاو

 لاقيالو فو فاو فزوةثامو فو نورشعلاقي ىنايعللا لاق دوقمعلارئاسءلا ذكو فينو

 مهاردلا تقانأ وفم اكلذهاوحىذلاددعلا ىلع ا ارهنال فيت ليقامتاول ادق عدعبالا فت

 9 ٍِع ” 2
 نبالاقو ليوطى أف رتمءانن وشتم لح هق ءانزلاف ان آول هلا فان اوتدارزادك ىلع

 هلوقنم.ل.-ىفاوثدكتسا دق مهارتتن أو برعملا موسوملا هناك فج
 2ثهء- م همس 5

 اذهسلودوفان أ ىدعفتدسلا نزو ىلعهؤفانأدم فرح ه وهلحامهجر هدأاتن أرامل ب

 ةدائ لاف ننلا ىرذوملادر وأودار]وةتام ىلع ددعلا فنوداز عم هنالءادعانناو فور عع

 عاقرلا ا لوقمدهاش رب نءالاوو اولا هاصأو لاق فة جرت ىف فاسثلاو
 00 - يل 2

 فرن هب ارلك ىلع 03 اهسارهس ارتتدإو

 ىربْبالاك مانّسلااليوطفاتةقانو فايل جيو نسحلاول اوطلا ما” ف اشو ةفينمتأسهاو

 ةملدنم كلذ لك ا ى>نبالاف #23 سمان فو تاذقوف لحرلو د ىلعقلملا دايز لوقءدهاش

 ةطصىلا ىرتالااءو.بوالاق.ةنقولاؤلا هنسف تلق عاشتزالاوالاوهانلا فول نمهنالواو نع

 6 ل
 تو>-ووهعم صن . ءال فرغت .٠ نع وزاصو ناس كج دق هنأ ءراوصوناوخوناوص

 هم د -

 مايصو مايق ىرج ذئاب ىركفر دقم لتعم لعق ىلع ءاراج اردت قاتدز كالو ل و

 لب وطىاف املج .و فاس ةقانإ وىره هولا لاق 1 5 :وردادل ان فص وب أك هن ضو و

 زحارلا لاك عافترا
 تدوس 5 ع وسوم وم 85 5ةو

 فاس لمع ىو نعش د فالأ ملامالٌعرا
 سدس سم 4

 3و هه

 ىافو فان لاش فونملدةىفرك ذينأفاينلا و قحوىرب نالاف اهشمتوصنسح ىتولاو

 والاف لابطو لاوطونامصون اوصهلوق ١و ف قتتلا هت قاوواؤلا ت11 ١ ولاط

 ىدهلاس وذ

 لباطعلاناسحلا ضبلانماقاث هلالّضل تةساق داوفلا اهار

 ل-ًمعل فاشلة لد راك ل ًاردقوت كلاب طعنت لمحلا و ب لاو

 امانا ول , وطلاىلاعلا لحل اهدارأ

 ) رسشع ىداح برعلا ناسأ ع (

 اذك ةقسشلاوفنلاو هلوق

 هر رحراطو ضم لدالاب

 اركح هس ارث تداوهلوق

 ةس ارب تداوولءلو ل_صالاب

 هبتكهررحوى اورلاةدحاو
 ه«ىوعم

 لصالا ىفاذك سماخهلوق
 هأ هر رحو مسد انهلعل اوءاحلناب

 هدر وألا ن-سح هلوق

 ىنوةدام فىره وحلا

 ريسلا ىأ ولا ىلعادهاش

 هع # هك ه عج ردصقلا



 002 هايل ند 000 7
3 5 8 

 ' (فون)  ءافلافرح « نوثلالضف 6

 ٍِع ا 5 9 ١
 دشناو م وذل! |اكاحانهو قلل اقناذللانادغللافكنلا تاز ءالا نبا ظ

5 
 هه ىوص مو 59 و ةم ةميمي هسه < يس

 فذقنتالتباناقذ ف ب امد نطدلاو+ةظببايحتوطف

 35 كتل اهاقانءا رحل 5

 ٠ - لصالاءاذك اهتفرش.هلوق
 [ ىلإ لضأو ذو ع و حرش. و ةروصلا هذه ىلع َّت عطاذاةفكتم 43 الا كوم ره اوه 5 مثدىذلاف ملا هلاق 0 .

 ةفكسلا ىف ةغلتكغتلا ثبللا نذالاىفذ_خأب رانك ةلاوناتم زوالا ناتنكتلاوا تفك || هررذ اهتفر_ذن سوماقلا
 ىلا اودالاد اخو نئةكتلا فذخأب :ءادوهلدقو ةددغلا ل دملا ىلع اح لاو فاكيلاو مودك همك

 ذخاب مروفاكاو كلذا هيصة اويفاقل انكر قؤوك تمزهورضفلان دوا 40

 ةقانااوف وك ريعيلا اواعب رذال_تق التف اهقواح ىاهد_+خأ,ءادوه ولاق ريس اوك

 هقكت ان كس 0 نك رافكت فكن لو ةود.ءا افذخأ ا 55 ا و 2 1

 ش رثالاىتؤيال اظيلغضرالا ما. ةاظالع اذاكلذو ىر_هزالالاق لوس ناكمىفهبضرتغا

 ظ ىرْئادشنأو لوس ناكمىف ءضرتعاف
 همروهص ؟ وم < ه سود تت .ه

 اناا َتومْثيحتَف 107“ انئاثدعسا هعرذ ثدكسا ع

 دشنأو سالب ىلا قل ات رضفهتفكشا ممضعب لافو للا فاك--الاو
 : 0-0 1 25ه 59 هر 3 وص مو سرع ا 35

 ءا 6 ةفارهب هضنزف 5 اريدم وود تفك

 و
 ١ 00 او

 16 ةمكوفكن ب مول 0 معص مومفقيك ”تاذو عضوم مكن و وريد ولم نمل مما فكشو

 (فف) ريل كنرتلا ىتارعالا نبا لاعتو ثيل ولما (فإ ةناثك ىنبنيبإو شب رقذيب
 د“ و هم

 تقيتمدوطتلا ذامونغ هللا خذراعانأ ف دنةشئاعشت د - > قو فرشاو عت ونلاق

 فرشأو عفنرا هربغ ىلع ئى ثلا فانأ او عفمر اولاطاذا ف وثني ىلا قانلاسقي فرش لاعئأ

 دق رطلاق ل نتا تك وو درع !لاقو

 را ا ترد عود د عئتداو ميتا 1

 17 1 رةئا موته لام فان نموىرغزالا قتلا لفت ارناف نو لاهو

 ءامصقلا _:ءناومو فدونولوةفنونةؤك سانلاماوعو برسعلا ملكى هو ةدابز ىأءاملا

 5 7 ع 5 . 0
 ةددعاو ند فيثلان انس قوكلاو ند سديلاقاذح لد واق نم هانلصد+ ىدلاسا.علا وآلاف

 0 2 ٠ و 0 ََ . ع هاله

 دازام لكو اهيلعدارادااهوهللو نبا ىلع نالؤف لاقي وعبست ىلا عبر !ىمعضملاو ثالدىلا

 9 دمعس
 ىلع



 قدوحت  ةضي اى.

 كنز ا نا حدس ل

 دن كريس دتضي ينسي مر ير وع نايل نصل يضع

 ةردي“ نه بنسخ ل ين ودا ا اح نا سس كو لك

 ننال ل م زياد اتا نرخ نيا حا الا 2 ا ا اي ا ا هك ل را ايد عر ل اي

 ف , 3 0-1 ١ 3 ا 20 توايلك تس لا كن

 ؟ه6م (فع) ءافلاق رس ده نودلالصف

 و و مو تس «ل صو 37 8. 5-5

 7 يشمل ال“ ةةسيف كن ل حر ونوبرقملا ةكاللاالو هلل اد بعنوكي نأ مسملا فكنتسي نأ

 خل ىلاسعت هلوق ففاك_:سالا نءعلّدسو سايعلاانأ تع مس ل وعن ى ردا هلا ق2 رهرالا

 صالأ كلذ فهلعاملاةب فك ولاو فكس انموهو اللوةءنأوهلاسقف عسل فكتتسي
0 8 . ٠ .٠. 5 5 3 7 1 . 27 2 7 . 

 ثو رس.فملاواللافوهعذداذاف كو فكنتساوءوسهللاش نآ فكنااق نكوالو فج:

 - 9 - ع2 9 0 :

 لاووا:اقامفاكتسالا وومظعتو ريكس ْن اراك_سالا اود>او راكدسال اوفاكنتسال انولوق

 نوبرقملا ةكئالا الو هتلاد_,ءنوكي نأ هلإهن أن وعزبىذلا فكس سول ىأ كلذ ىف اجزلا |

 هتسحناذا عمدلاتفكن نمول_صأ واع 8 نأ ىف كتدس 7 ىسعم :ولاقرشلا نم رك مشو

 ل ل اه وهللاذد ومع نم عاصم نأ ومقال نأ فكس سا َن لد وأتفلاق لدح نع عبصأب ا

 تفل, تفك و لاكاّرغلا نعىرهوملا ىو هم ا ا انكي بكت هال اكلذنمأ

 اذهب رطف ف كش اناذ_هبرش لات نتنتكل تسل اع يتلا ا

 مهلا نأ لوقهنموثاكّالا لثمفاكتنالاو

 انامجالاو وهلا رع ادعي 35 اناا عجا رباقلارام

 و

 نع مل_وهلعهللا لصىبنلا لئسو باعثلاق لوالاوخوهوأ ريتفكشاا رات

 ىوب>اوصلاودالوالان موريتلاوهلاقف بلعث هرسفمثفاكشالاوهلاقف هلا ناصس مهاوق
 ه_ٍ 6 ير“ 157 1 و 9 57

 هيمي ها ءامعأ دئخذلا نم تفك لاو هسردعتو هييزتت ىاءوس لكن مهّنلا فاكن !لاقفةءاهنلا ا

 5م 5 2 ه6

 ددغلا لثمن دغللا تعدي 5 نيتيشلا اعلا« فكس اع هتهزرن ىأ 0

 رهاط نممدق نم مول ىنابنمقدملاون بسلا نيام هكون ءارتس 0

 دو هل قو نذالا ةمصشودأرلا نيب ىلا لص ىف ةددغمكحلا ىفو ةرغصة دع ىهلقو نطأبو

 انتم نات ناةفكملا قو ىعلاا لأ ىفم وقلما ناك نان دغن انفك القوىحْللا

 اًتطقسأع رناندمع امهل.ةونييعللا نيبناتلخ ادنينذالال اود ؟ىمهنلا نطاننمناسللا ةدكع

 نامظعلا ناةفكسالا ل_ءقو كلذ هءاص؟ انك لح رلافكنومسخحام-هلرهاظذ قلحلا عحو نه

 وهواهلاثو ةقفعلا نع نعامه ل ءقولبالا فو ساشلا فن روكينينذالاةمصشد :عئائتانلا
 . - 3 - .٠

 موقلخلا م عش قالا قناندع ناسنالا نمناتفكنل الءقور عش هسيلعٌتنيالىذلا عضوملا

 41 رقلاب فكن هلك كلذ نم عملا ونينذالالوصأ ىف نالخادلا نيمعللا فرط سرفلا نم اهغو



 7 ا انوفا: و وتس كا ريا انفه #اوعيطسل نش 0 بل

 سوماقلا حرش دعب هوت
 ْق اههاسشهلوقو 2 جرس

 اسلابعروك دسملاحرمأللا
 هيكحدلاو لارركاو
 2و

 ا دابا 200101110 00007 ني ل ا وع و ل يو لل "يارا تيب وعم ني

 (نكت) ءافلافرخ « .نوئلالصفأ 2 عمه

 . يسون ذرعلا فن روك هيمي 9مل اقتل وتاغلما ضعت قفزات 8 "الا فاقندو مخ ءللا

ورب ,ديو»ا.ثالا قرطتوذ فاق ل-جرو عدولا نم برضو »ل .قو فا ا هيلقضت
 فاقلا

 لاق ءاشااو لد الالث سديم ضعت صخولت اَنلا

 85 - 2-29 م

 اههاسُي نعهتيكناصعلالب وط 5 هلا معدعي فاتن ءاجناذا

 اريتفديدسالاقو بوذيتلا

 البا داموا عماشلا ع * "ليم اصبا وعمود ظ

 ]|| هر ىأاهك هتف بارشلا نملو لفوق لقوةباصسسامز ناسا جوز دارأ

 هئحارلا لاق هوس 2 0 كرتفد دوعأ اتاحنلا تة لاعبو

 || اهكومفوحنمقتناالا اهتمي فاقثلا عيب . انو اد عن رلعانأك

 ظ كيد نع عمدلا بعت فشلا (عنك ( ب بشغل تالا فاقألاو هت 6 ر

 لأم
 عمدمل ع فكس | فال ن ماه عي 1 ا

 ثد د ىو كعيصا,ك دخن عمْسْح اذا افكت هفكنأ دأعمنلا ٌتْدكَنو 0 تبرذبتلا و

 هحصسم ىأ هئيبجد نعذ د مكاو هن رع دل اوما رضي لعج مال لا هسيلع ىلع

 ليقو هرخآ بال, ضلوا الو كيال شيجعاجدق ننحتي د>-قىفو هاحنو

 هتعطق أى أا فكن هفكن أ ثمغلاتفكن نسم لاب عمدلا فكنت نمدن اكهرخآ عطقنإال

 لاق قطنملا حالصا قاذك لاق هّتعطقأ ىأىرهوطالوقىرب نبا لاق لذ عمن اذار

 ىاد انْفكَتامتغاذ- هو فكتب التضاز فلاش: كنععطقنا اذا“ ثلا تمطق الاعب

 ثيغوافكتءانفكندقو فاًريغبهانعطق باعث هاك كاذكو هديسنب الاف هانعطقأم

 نيأد أرسال ى أد فسأل  يءاذهو ج 07 .البياقو وعافنا فكل ب

 حز الأف كسل ا!,<نالفو هعطقأامىا نيمونال واموبراسدح ا هففكن اماثغانيأر وداص أ

 هدسنع داون تاايتكتو رثيلا فك ىلارعالانبالاقو  ح دل فنك الءام وبدلا

 اذامالكلا نالج رلاثفك ان تار عالارداونىفو اهلك زدتالى ؟شكتتالو فكتتالةعاص *

 نيزعلا ليزغتلا فو. .عنتما وبقت أف كنةساواكتترم دكا مالا نعلسج رلافكدوها انواع



 وع (فدن) ءافلا فرخ « نوناال دف:

 ديكلا فئات و عار نعد.عبلا فاننا وه راق |فئفنلا و نيل,جتنيبامةاو وم فنقنلا ىيمصالا

 امفشن رار طلو :ءىضرادج كىنلال با عفوا يح ورادلا فئاقتوامهحاوف

 تنل و فتاقت كإةفاهنم ل واهتماه ا ىذلال_.كلادائس 1 ا :أه : ,«ةىلا

 5 طثاذا ىلع ندبامنل ١ ىلارعالا نبا ص زالا نفةد بل لغد :ثٌحامنال أش فن افلا

 ةيلاهاارتسك كفقتلاكدللا ( فقن ( ىلذسأ ىلا رتل ىلعأو ضرال اوءاعسلا نيبو ىلذسأ
 2 5 م8 يل

 فو._سلانةيراضملا :ةقانملاو هحنع ل-طظنملا ميلظلا فقر 6 تا غامدلان ع
 - العا لاا

 هن لقو هغامدة رك يح هس ًار ىلع هيرمذه_ءقنوافقن هنةث هسأ 7 رلاىلء

 اضعوأ عرب هانا كب رمضو»ل#قو غامدلا ىلع سآرلا كوه ل بقو نرضلا رسب رص

 0 ام ع دك. : . 1 ١ ناقل 007
 نموصاادعورج موملاىأ فاق ادعو فا موي الات افاقنوةبنقانمل رلا تغقاندقو

 نيرعك نم رشع ئادُدعاو رع هّنناد سعد د>قو فض د_ةففاقثا دسعوما اور 1

 نيرطاف ننلاعيتكأسأ ًرلا شه فاقنلا رراتقلاو لئلا ى؟ فاقد قا نوكوم م ىو

 7 ىأ فارصثالا مُفاقتلا م فاقولاالا ن وكسر همر سلب دح قو مهدعل

 نع تفقشو للططا تالق اهنع فارصنالامث فوم ةزساثملا برحلا ىف ةققاؤملا

 .سبتلاّى سها لوةهنمودسنهلا
 ماه را 0-0 8# 98 8 0 ها 3

 لطنح ف قان ىلسا|تارعسىدا اولمدعم وبنيبلا ادعى 3
 صم سد مح - 5 و 2 0 3 ١

 عوكالانباو نعك ب رو فوق اترك لا ا

 ع و 00 ه2 ع
 ىا'ةر 2 :اهفةم .لل_ظنألا ىناحناوهو فوقذمىا 5 يقل طتاهاذغُ ْ 5 3#

 نعءدر» ها تتلو لظنحلا ءلطلا فق: و اهانمحاف ةكر ردماهنا لعن لوم انا رضي

 55-5 ةضسلا فقنوهتح رضاء ودلا توقع اواي مخ < رسلاهرشقاذا ةنامرلا فدةوءديسه :

 رددملا مان ىعمةضسلا نمحي رع نيحخ رفلا فقتل و اهنمحي رخو اهمدنةّضسلاحرفل ا !

 اطاذاد.عسوأ دحاوناكمىف احاذادحاو فاو داو فادى اج نءاجرلا زاقيو رعونأ
 0-5 2ع : 0 5 1 1 خو 9

 قر دارا فقناوةد> اود ضم نمناج رك ناخرفلاهلصأو رخ الاامهدح أ مدقترال ند واستم ٠

 0 . كغم 0 ا 59
 4- ةدهلاكة فهلا 0 رك !ىااندا وعقب اواندا وع 0 اك | و وكم مالمواوقوهضسب

 ةى 4 مد

 2 كرالادست 1. أقوقلمو فيقع كك الاوألب كاسر نوك :ةريغص ةدسهو نهو

 وم م هع

 لنقل انيعد إلا كقدقملا لح .رلا ف وقتملاو هم رخل م ظعلا كدنطع ةىلزملا 0 و



7” 70500077 

 ىقهدشنأت للا ةرحهلوق

7 
1 
 ودع

 ترمب در والا د ا ولا نادم

 (فنفن) ءاناافرح « نونلالصف عة

5 
 للك مج رة سس ْ

 فين فيلا ؛ داش سولف 0 مَدقلاَرهطَب رضي ىذاارعسلا لءنلاىةذعتلاو هتضراع

 مشو ًأنمىأبك ارلاف تا نيأن هلادقيو هروعظوصدشلا حوضو فاعتنالاوهلتاملا 9

 1و
 ثيعبلا لاق لئسلاو نزلا نيبدالا نما ام طنا ١ندمو

 س09

 طقس دودة ه.عمنغلا وُلد ل نْعَئلا (فغن) « « لمسلاوةنو زاسا نيب فعن #
 و

 1و
 ةبةغتهتدسحاو مغلاولب 1و نوكيا دولا عاملا قي ل د 0 ند

 عطقتر ضخ وزبذودوسالاوطدودى هليقورةردوسلاو اطدودفغنلاو هد ةقئراك ريعبلا فو

 و هم هو<

 ش ىثىل#قو اهو و سفانملا نع نع لسن شعل قو فةعدود يهلاقورضرإلا نوني فارم

 سيلفدودلا نمكلذ ىوسافو عقنأ ذا ىونلأ ف نوكي ضر ا دودل قوام ا فن وكي ضم دود

 0 ا ١ 6 9و 3 5000 س 5 و ا 3

 مسجات 000 لهيقملعهتلا داش 4 وح 1 و فغالي

 ش 7 8.7 . 5

 ” ليش دس د لا فوفو ىذا داو هَ تلاع بيم

 ناؤالافاوخ داو نادند رع دين شتان نكشنلا توما وو باكو ازيا

 لءاذ لك! لوة:نرعلاو ءاشلاولد الا سؤ رفاهتي ار دقولاف ميشا كا فرضا :غقو مانا و

 نانمعنلاو دفعنَّتن؟اناوفغام رد ىذلا لح راللاقيوةدودل ذم قااو هام ةح

 لكن تنحولا ىدطع فو بد .ذهتلا ساطهلا نوكي امهكرتت نموني سول سورا كافلظم

 سو # ب

 نمنييعلاا ادلحامدو فاك اانتاتفكنلا اهسيفبرعل : (نمعوددملا ونامل ىأناتتفن سأ ار

 كش اوث.الارمغامتعمسانة ام هانعم نامل اامأ قى 00 امهر دواس زون

 سمس. ه9 و

 سداماضن اةقفتلاو كلذ نمور قال ماو دق غم أنمتا الا جرام

 هقحلا هور ذقساَن ل مهاوق نمو نين دو هةامظرناك اذاففنالا مح رد ىذلا نذل ن»

 5 0 5 س 22 5 ع ف . 0

 فدفتلاوهود4ةنةسوؤد 00 رّوملا نءئرشزالاىور تءدلا 000

 0 هلخراذشنأو ىد وسلا فيقتل ف يذلاو

 اولا توطبلاوويوسلا تك د مويس بكد

 ءاوألال 0 اكلاا (فنن) قنا هنعاضأ لاش هل عر او نط لامافغاذا لاكو

 2و <

 'ةمااوكلاه ا ىوهن رالا نب وهن ى' -لكو نيمو ثلا نيد

+ 

 حوطٍ فه كاد ىلع #* اًرمم تادلة نماهطرق كرت
 وي - 5-0-6



 ؟6أ (فعت) ءافلافرح *« نونلالصف

 ماريا ع و ١ ودمأ ع مضى ام ليصفلا فتن و نفط لاس ءالو حارخلا ْ

 ةحئار نم ةفاظإلا نطو رةتاورسطت لا ب رعلادنعتدلاوروصنمون؟لاك كلدك ان

 مه هم

 +« امونانشألااقيو سّندلاوكردلاو مولا لي دو اههشأاموةموهز زيت وأ رمت ْ

 مهلوقىركب وأ لاقو هبيشأامو دولا رضوومعللاو قرمل اربع ندب نرئاز وباين تلا
 ص

 7 رثملا فيفعوهلاقب ام حررفلا نعلب وارسلا ىنكن حي قل فيض ءانعمم وا رسل فرطأ 1

 لاق حيرسفلا فسضعىأ 3 رمل ففعل لامتواح »* 3500 مو نيمقم لاق راذالاو

 باقا اذ نقلا نميز ئادوتك مولا يقاس اذا لد وارمسلا س ث نالفو

 هلوقفلاقو ه» هانت .ئاصالا ع رات 207 هرشيلاتو تاثحلانعراز

 مالا نعتساك انههنتاسنلا موقع اوكأ هلل نتابقلاق لسنا نم ناين كف *

 موقلافو كداق الا لدقو ل رعأ نم رم ىلا ىعملا |

 6 الا نش رونو تالاف م لي 1 نير ا

 نعَردتاموهلبقو ضاوتعاو عنتر ما ناكملا ضرالا ن ملا (فنإل اطعم

 فعنلا ل_قو هسأرنمةمحان و الملا مةيحانوهل قو ط طوب ود وع صيف نأكو يلو هسا

 فداولان نع عفن ةةراامفعنلا ليقو فركلا هلثمو لسسلا ىرحت ْن ءعفتراو لبحلا طلذ نعردحملا|م

 ليقو * لالا فهن فيلا زلالثم « لاك لدا د و طظيلغلا انسلو ضرالا ىلا

 2 ى هم

 عجب او فيحو ورسدو فعنامهتياخ ىداولاردمْثمنععفتراوربا نو رم مردغلام فل

 انزل الادعلا هلفعم فعن تعاق 2 ةمزلاوذلاق ايمو اموات :هلمرلا فو قاع

 قو مب حاطب ةغلابملا ىلع فعن ف اعأو فاعأ 'كلذ لكنم خهباودل هر نم قرت ساعدي را

 فتتئاواهداقتناذهل اهتدئامواهفاعروا مفراظواهتفعاروةّدعلاةافعانتذخ داو دا

 ةفعتلاوةفعتلاو للاخ رش فل برضيمتأةفعتلاو لعنلاًباُْدمفَْنلاوانقنرا لج رلا

 0 0-2 5 و م © 9

 تارءاطعثند- ىفو ةياوذلاوةيدعلا ىو هالعأن مل را ةرخآ ١ فاخ ب رطخت ةمدأ

 ةفعنلا رمش الا نبا لاق لب رلا ةفعت ةفيطقلاةيذهد قع م ةفياطق فل دقد بنر ئيدوسالا

 نم هلْضف ىإ مليقوبك ارلاعمنوكي ءيشلا هيف قلع لرلا ةرخآ فد شيريسو ا ةدلج كد رفا

 قدرظلا ٌتععانو ةرغىلاهنك رتعوشلا تقعتت اوهنارح "ىلع نوكستوار وسن هن لخرلا »ا

 اهفاعرو اهتةراطوهلوق
 لصالاءادك



 (فطل) ءامئلافرح « نونلالصف ك6

 ا هل 5 َة :

 رطةتىأال دعو انهم فطننلظ تدارهللالوسرأب لافهان أ الحرناثد داو فانت

 "مه هل 6 5 و 0 01 2 35 ا ُ

 ةيساملاناد اتفطتوحامصلا ىدرطقةرطأف فوط» هل-اوروطقلا فوطنلاوةراطقلا هفاطْلاو

 اهنأطناذآفطنتر 8 ءافضو وبار ءالا ضءنل اوقهنئموت ردا تاتش 0
0000 

 ىدعللا لعحو هنروتش لقطع ديار ضتسا لبق فت هنا اطسعلا فطانلاو حايصلا ىنح

 لاةفاذطان رجلا

 8 ءةه-

 الدلم تاعرذأن ماشطانا أوهس 27 اغ "ك نوصي قير فتاو

 6 وو<

 فوك دفع اكول مولوة ىرهو م الاف ثددح هلو فان اركب اصأو زر نقلا ف طتشلاو

 نعلا نمَك رسك ىلاناذان هيت عب لام ىلعراغأفاريقف ناك ع مارب نم لج روس ءاوهلاف ادعام

 فاتتلاوهلجرلااذهىربئب لاق لع دل قياس وسلا يره واحنا طع

 مدعو -

 ناك ىلا ملط درهوبىيَع باصأ اكو واب ث رمان طبل نبدأ ةكريبشلانبا

 تا أر و ردَكادفْفَسم 03 ماج تلنقفأ ل وذا مهتناف نس 2 هر نى رمسك ىلا اهب ع أ تن 1

 فطذلا قاتنشالا باك قدي ردنا لاق لاق هللا هجر ىطاشلا نيدلا ىد 000 ط2 ةمسش

 وره ىلعءالا لمع اريسقفناك عون رين مللجرفطالالاةي و ىرب نبا لاق ناطحدما

 ةواقتلاةفاطنلا (فنتنإ) قرسلا ىلا ناذا هبت عد لام ىلع :راغأن اكو رطقن فأ !فطامق

 وع ون فدا 'ووفتفاكت مالا ثلا فاقت هنممزاللا لعفلاو ف.ظنتلاردصمةفاطتلاو

 نبالاق ةفاطُملا بحي فرطتىلاعت و كراش هللاناثدد-1لاىفو هاقنىأافيظنت هفطنب 0

 | لاو سو ست لكن عدن اذ هبلاعتو ث دحلاتام-ن :١ رمدهيهزتدت نع ةباك هللاٌةفاطتر مالا

 دقملاو ”لغلا هديا فاطم 0 رمشلا ىقنوةد.ةعلا صوان ءذب اككهرعغ نم

 تادامعلا ةسيالج روزا زكام تلوم ارا نعسدلكاو ماما ةفاطث هلام ودسملاو

 ةسغلاو شفلاو وغالانءاهؤوصىأنارسقلاق :رطا متاف كهاوذأا اوفطنثيدس ل

 تاساصتلا نماه ريهطت ىلع ا اوتاروذاتلاو م را لك انعو 5 اوبذكل اوةمسغلاو ١

 تت ديشافو هلك اهرطن اا ل فلا ةفاطتلا فك :فلتنتلا ول اًوسلاو

 ةقردم رك اذان وقنا تلفن ماك الهممعودستىأب رعلا فطلتسنةنتفنوكت ا

 0 دول را قتةه فاطم اوهنع تدتغتساوهد_طعام تةظنتسامهلوق

 تةامتكما لاق. ىرهولا لاق" ىعملا اذه تفدظنلا لمه: نالوهافوشسا جاردلا نمت

2 



 اقف عجبا نيظنلا نيد ه ند كر هولا قرفدقو فاطقو ف عمجاو اك َوْألقىاصلاءاملا 1 ٠

 نرعلاو روط:موألاق ف عملا ول-> رلاءامةغطُتلاَو فاطتلا عجب اوفاصلا “املا ةفطنلا 1
 ع ع - ع 2 مو يك 0 ض2ظ00 0 ا .

 ب رشاسارعاتدار ولاف صد |ىلءاقلاب وهوةضاطظل رثكلا امال و ةفطظن هلياقلاةهي ؤمالل او

 اف ءوضون مله هياصاللاف ثيد-حلا فو ذَا فطن نزلا ام طق « ةفظنرالا | ٠
 مري هلا ليزتتلا فو هتلقاة ذات ىلا ىعس ديول لقلا«املا انهعا,بدازأاوادإ ىف ةفطْ: لحرأ 1
 ا ء كك 5 فل 1 5 مر ا ْظ

 ةراوطفالا مك.ةطناواعتالةءاورىفو مكنفطنل اور تيدا قو 007

 ةيرعلاو قيبلملفلا *انمللا لد قوءانملان مهل قل ناب اقلاع ردا أةأرما تدي ٍ

 ىهلدقو اضيأ ىلاعللا نءؤلدلاف ا لئلقلاءاملاةفطألاو ةئطت 1 لعفالو ود طك هلدقوأ

 ىنلانعكو 2 وني كامو أ عد عاكنن ١ ,ءوة_طاصن وكنت نآوداولا مأ ةراخت| ىلع ثجوشو ٍ ْ

 كرار, يدل ةيددرملا سقت لج أودبني مالا لااا هأزسوويلكولا يللا ظ

 4 5 .٠ ع 1 58 هم ا.او 0 م 1
 ىدخالةءاورفو دارااعلعءاهللاو ىرخال اريغةبنطت لك نالنيداارحجو مو راركنيةنطنلاب| :

 . مئه (فطن) ., ءافلا فرح * .نوثلا لصف

 ىدعالالافو

 50 ىو

 لفة ملايرسسلاَلقسأ صم ىو ل 1 االو او رييسملا

 لع ةمرلاوذلاقو .ةدراةفط:!اهناهقئاولاةف١املا ةزيزغ تناكو ب -ٌةاهل لاقي ةيكر نم
 دز

 هنافق دل هاَمأ برغلارعوقرشملارعنةفط:ادارأارودالا ىذنعال نفت

 ءام نيتنطنل ابدا ر اميذعب لاق ومالا ان هعطصُد ب رغما اركامأود رصنلا اودع عطقأ

 ع .٠ ع ع - .ءعير» ل تيمأم . ٍ

 صر |قرعسا ر-+رلان ادارا لسو هملع هللأ ىلض هن اكذاهال اواموةد> لي ىذلار ل !ءاموتارْشلا

 دارأ ل بقوقيرطل!نعرو> اول الضااربغهةيرطف فاالرملاءامو تارذلاءامزب رعلا

 ىدْفطُنلا هذه, هيلاانعطق ثيدحاىفو هلظي و «.لعرو ا دحأ هةبرط ىف فانعالىأا روج

 ةيشاملاولب الا ىنهيباشعآلاو ىاطنلا د: :ءاهأ هلو ههجو هللا مرك يعش يسفوما ل

 كول ةلادذطزاا دكر ةودرلا هعدي ب شهلاو املا ىلعتدرواذاا بن 4 أديرة جي فاللا

 85 و- 5- و5 6 :

 فط ييسر ةركلاو بدا كالو ءانملا ى ايفو يال لاو بصل! بلطنلاوداولااهئم

 و 8ع 52 00 1 هم )و ةس

 فدو اثرسوأأ ىو ندر د ى ا ل ةيرسقل اورا 9 ام اطذوافوطأو اطفي و
8 4 

 هيلع واذن نع م بنما د.سلا فص وال ءاقاليلف رطقادا نشط هامل بقلوب السءاملا نافطأو

 ١ (يميور تدلل قالا ياطمقا يار ع نا تيدجالب :امةت رطل اوةالصلا

 + هكيسفزج#

 ١ رشعىداح ترس ةيرغ ل (



 2 > اها د «وقاوخر ىو  ىنداوم ا اول #7 + اليا 1 ا يا ا ا هن دع 4 سب رسب ىف اا يرتلا
 1 غ , مم :

1 

 (فاطن) ءافلافرتك « نوثاالذدذ +ول

 1 لولا بأ تزود لا تفتر لعيب رشارالا قام ظطنتاو

 معو أ

 ىأدمنأ ن طبى ام ليصتلا فضتناو هتف ثم هت فص داودزمم ءانالا فام تةضنوداصلاءكلذ

 ةقانلا تهدأ ًأىبصخلانغبا رب ,ونأ لاق و اهنضنرسكلاب قطن كل ذكو سهما داضلاب دكت

 هرغل اكو صاسخاةادباتلا قا رالانباتاعفاذا تونس تبغا تو و

 نثر لأ هلاتقي بيلا رعولو فاتن د مفصلا فاغشلاانبلا اومن أو

 ةفاطاو طن رسسكلايستطاد ومب ةقذقو نعل نظل هقطاوا فطن هقاطلةدتسنا فاقالاو

 فنلاو راقكت وسمت نو رد لاه وب عم

 تيقكلالأف بعل
 وو

|| 

 ١ : دقن ازاطا رق اك اذا فطخخو ف طاخو ف نفك فيغطأ لحر

 37 قفط يمد رام5 » هنمّيسإو كدمَسلاَمع خدف

 ا نالؤو:لا 2ع قاب ىأ ل تالقؤلالا ىلع اهم صنقنيفدا الل ىعنيفدر دلل

 4 رمان كلا لخرلا فدل وتقلل امىا 5 امودفُدش ى ارو فال

 ام.يفاغتمل فاظإو فلم دقو مهتم ىأ حالا بف ذأ هناو سب ,رملا لج رلا فاعلا اوهريغ هفطنأو ْ

9 > 
 هن ربد تفرش :أىانآو منافطاريعملا فطتود فىأ للا اواو رشا عفو د

 قارن [فطنا او ةفطأ ىتنالاو هنطن ىف ةدغلاهتتاض أ ىذلا وه لبقؤ ةداؤوُقَن 2 و

 ئارلا لاق ريعبلا فاد قو فودلا ىلءةربدلاو غامدلا ىلعةشلا

 رختالالوقةلشفو ىرننءا لاق نول فطتلالسهلا ا
000 >-- 

 ٌقالإ لاذ هلا ثم ترشهاذا 37 تفوقا عر ىلعادش
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 و لع فال او مشيا فطن فطلب ماعطلا ن نم فطو هغامد ىلع هت تفرع :أفطُل بو

 بتلعث د كنأءادلا كلذ هيفا ل يرو لجل اهنم

 -095 سود نمو لل 8 ا

 50000 #3 فاقذلا ىوكي يالوقاوكداو لصالا,اذكه ىفأت<هلوق

 81 5 هس م85 اضاف أح ةنامؤو انغ

 فسلا هرةعاف لق حارألاو حرم فلو حرار فعلا حرشفف عسقوو فلالات
 نوللاقاضلاو اولا ىفاطّتلاو

 ءانا5 ا يي م نفقد تحاولاوةطَرق هلا ىثمل-.ةوامْءراغصلالل_.قو ا فئنح سوماقلا

 قموددطر ةمىاهع موةتنف ف ةفمصوو 322 مهزاعو ردذاابد-هطقلاو 0 فاشون برا كوك 0000 ةلاكيرضاارةكفطللاو || ءانعسونيلحنا ىفةنوم_هم

 انعام نمش مح 2 | هبتكل مالا قات
 ْ هموت »

 لاوو 1



 ال (فضن) ءافلافرح + نؤنلالضذ

 8 ه5 ىاعرع ل

 انانالْن ونوح أالثأب #3 هتفصتقهلالا د 0

| 

 هو ا

 ةمرهنالوقو اند اوهتمطأ 100 ”لدقو |

 مو سس سمصإل سا ىو م معقده ست .وم

 بذاكلا ل _.ةريغةسبلعىع 3 غجيفع 1 لودضسا

2 
 ىو اشو

 بئاغلاٍبينْا ىلا: بلا ضرع اههوفصانَتلا توكل
2 - 7 - 

 هلا

 منال ّوااهن_#سا< ىلا لق و همل ارنا وةمدثمانعملبق ق3 تودس ىأ

 اهتساحماههح وتفصا نتا اررعالا نبا لاق و هبفتوتتس فانها تعتس ا ىيششسا ٍ

 58 5نسسسأو لاه |ىفذ واسةماهءاضع أدير ياضعي اهضعي ف سصأب .ةنسحامهطكامنأ |

 هب-ولاءاضعا ٌضءيَّناك نءاحناءا اوما ءيىرهوملا لاو فصانتق اضع فصتأ اهنطعن

 5 - 00 4 ا ا
 طم هدمسمدخ ذأ فصذ او نسا 2١ ىواسةهىل-رو لاهلا نم طلال نع !قاضعب فصن

 ٠. لا ىواستهل_>زوهوق ا ا ا
 ل زوولعل ارلصالاءاذك نودمانسلر وذدفصاوتلا و راغ_صةيد دوام _هءانملاو راهنلا فصئيراس اذا ف_فنأ او |

 نايا لالا ءاغمصلان ا ثيدح فو لئاسملا نمءلذوو ىداولادانهأ

 ىورورشالانالاك ةردهأا ىهو ةفصان عج 5 فغيصاولا وعول تا 3 ميول همك ررح زو 4

 ترن تا امدسا وكدا رل فاق :راحم ف صاونلا بمال

 ةمصان َْن وكت ال رش اهبةلح رض رالا ند ةعص انلاو 3 ددنمفطاوُلنيَساالَخ #*1

 تابنم عضو م ةبفصأ لا ةفدحو لاو يغدر قلاب ىلا ضرالا ةمانلاوزيم: اهلوالا

 يسجل ىداولا نمعستي ||

 ءوم ا

 قالسالا اهاالحا رفق تيا نمد ونلا لوك

 نالاو ظاغلا نب نكحص امأف اوملال قو فض اونل ١ عجل ١ ل 2

 . ةفرطلوقد_ثنأو

 ددنمفدا لاي نيفسايالَ 3-0 ةودْغةيكلاملا جود ناك
 سل معاج

 سو ع

 0 وأني ودا صان 3 00000 نم باحر فداونلا ل دقو

 نقدا ٌآ و ةبغّس) داع اولارتقفلا بشتلا (فض])

 اهَضالاودعلا لوصأ ناش * امو حالا برقا
 , و سس

 نو - نوت مواسي مو راعصلا وهو فلا لك ىلع ماداذ ل جرلا فتن ىلا رعالا نبا |
 و 4 اهو / 1 ع

 ةعيعجاب اد رم سما او هفصن وهشام همأع رثدىفام عجب ل سصقلاتفشنو ل اوى عع



 اكييد شيول فاذريسا ذويها ندد بلا 2 ٠١ ضرك قال اة يل ويا ع تاع كي

 (فصن) " ءاقلافرع « نوللالضف +3

 هبحاصلج رلا فصنأو هنمَصتلا دقو قل ءاطعإ ف اصئالاوةفسصتلا وُفصنلاو اهرشم 1 4 0 : .ه ا - 4 -

 هادف صالاوقملاى طعأو نملاذاخأ اذا فضنأ ىلارعالا نبا َةغَستلاءاطع أ دقزافاسنإ

 ا كسفدا قصست ىذااك قطان . ههمطعُت أ | نشف ككفت نمه.طعت نأ هريس وفاصنالا

 7 و - مو لو

 تفصنل :وءاوسغصتلا ىلع :وهو انآ ترص ىت>الك ا د الاشو

 هينا ٌفاصُنالاٌف دنا و ىنصللي * ناهتلأسى ناطلسلا
 هم ا ه2 5

 ماهو قانمنمسمثدبعولا * ىقبسو تسول غصن نكلو

 فص أىأاوف مانت 7 م | سا نمد صن ألام و لدغ ىأل ح رلا فضنأ و

 00 0 0 4 5 و

 حو رنب عام 7 عم هرهت د د>> قو هسفن نمادعن مهضعل

 9 20 ها مهو ”م

 م نس 00 »+ ةدلسح ورز عابر قلأى م

 و هس 1 4 9 1

 0 ا دقو افاست 00 كلا فصنلا
 ا

 - مل تفص

 تل تنبةقرلا تلاق 1 نا لرولا 0 3 هفصنتو هعسصنأو اذاصتو ةفاصتو

 1 ,رثنلانينامسعلا

 , قد و 35ه ع)و< دما م

 3 8 مدع

 3 #7 ا راو قاف
2-6 

 .ى رنادشنأ أودت دع ا طل :لاقدو

 أ هوحأ الت أو قعأالثأب 5 هنا نا

 ةفدلو « فص ةقوسمهفنذاذا 2 ردنملازب تاهتتفنلا كنز ةقرالا ت هسلعو لاق

 : دسل لاق مهمدخا ضيا موقلا

 الواقملا ومص معا 5 56 ناقه

 ُفَمْنموف ملم مداخل لا ومالا 0 تفصل وت ءانلاور جلا فورت ىأاهلاوق

 لخدلاقفماللاهملعدوا درك ذةنأاممتعدتلا ىذر ساءعنباثي دس> فو مداخاتهصْنلاو

 «مارسسكيف صتملاربثألا نبا لآ ”تفضانم عجل اوامدا نعي بابل ىلعافصتمد_هقأو بارخلا

 ناك نماي عرف قمتم اخ هنعمت ىشرمالسسباثيدحفو مملا تفند فو مداخل
 : 0ع

 حاصعلا ىفو سما هان مهو مادا هفضل و هتمدخ ىأ ةفاصن هغصن أ افلح :رلاتفس:لاقيو

 لاهو ردم اعد نقوم دكا نغصنلاو



 246 (فضن) .ءافلافرح * توئلالضف

 يوب لعصلاب لان ه2 ةصانو يفصل عج« وثلاث هفسن تن نائل تو

 و دق

 اضيأ | كلدك ة 10 لس ا اونوفدثو فاصنأ !موقفهر 4 فصل غلب 2 [نيسنلاو ١

 هلوققرعاشا إ كلذ نيب دقو بهذا »رع فص ناك

 و وم قة 9<

 رَدعلا كح فاهتتو بالو 35 ةةللسو أنوي سلا

 بسه

 اربع ىذلا| مقص بمطأناف #23 فدان اولا آناو

 كلا ًاواهباش ف صن ىأ وفد ىلعل ةنالفثا ليم با ىبا ارعالا نا هدشنأ

 مى هه سوم 6

 فيعْضأ بشت ن ما مست ىلع 2 همس رغم الغنا

لاءبفصنلا ل قو ةمرُلا ةريبكلازوهلا م ةسشرخلا ١
 اهريغصتو ةنسملاو ندا نيبةأر 11كب رمت

 اذكرملا امال_غنا هلوق
 هتسانملمأت و ىل_ىالاب

 هقحالو مالكلا قداسل 5
 ةسانمل درطت_سم هلعاو ||| فصنلا * فصل طبة ىارذراهناَد5 « بعك ديصضق ىف وةفسصامالءاهالب فمدصت

 ةسئرلاناف فصنلا ني_هرأواسجتغلبد_ةىلاءاسنلا نمهفدنلال قو :لؤكلاو ةباَسلا نيب ىذلا كيرلا

 ههرص* تك فصنلا لباقت عيبا وق اقتشاالاذهو قا.:ةث|هزب هنال لوالا سايقلاو نيس تغلي دقىتإا لبقواهوو

 افيو ةود>-اولاح عيبا تيمتلابوكيدلو "5 دوس نعةريخالا م ا ظ
 و 58 اا ا

 اريشَع مهرس دمهم علاق أك !نصن معصم فصلا مهتمذخأ مهن دقولاكمفيصتلاو

 اعيجس ضرالا ىفام قون ول كلج نا امص ايتالإ.وهيلعدتاىف بنا ثيدحفو

 رشعلا ف نولوقي اك فيصنلا فصلا ىهستبرعلادسعو لاك هقيصنالو مهدحأدم ءلره ا

 عوكالا نيةكساد شنو نغلا نا ىوريشعلا

 وه وه ى وه ع ا 0

 بفيعنالب نأ ةيسستالو 2 فضلا اود_ماهد غيم

 ف ةيريملاو راق ل رت نيل اهاذغّنكل

 اهتشصن وتروحا ىأ م ودب ,راجلات غصت او راج ناهس رد رمل تةصتدقو راها فيصنلا و

 ايذدلا نمرب_تاهسأ اريىلع نجاد ف يتلو نيعلار وملا ينصف ثردحلاهنمو ا

 :1ىمافصيةغياتلا لوقدنمو هلا ليقوراهناوهاهفاتو | ٠
 ا ان ب ةطاةسادل يس ظ

 نشانلا نين نالاهغمتتصز ىعباهلك اهبايثَق وذأرملاهيلاقتب ولف .صنلا دبعسوت لاق

 نال بيست طقس ةشانلال لاو مة سجد بسبع اشرس
 ةأرملا بفرص دقو ييعماهرعشاوفشك جماههجواهرتسل سلف طقسفاراسجلعجاذا ف ضنلا
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 م



 ف ف .ءاهلا كراع ا4/نون البف: ' 4

 / : خا مد ١ م دعو مدعم 27 7)ةرص

 ههصأل "وةفصتاو اةصادقصتت “و - 1 و كان ماير ملال لنزول كقنياارابم
5 43 

 9 8 و 9 و 2

 هقصت . حدا افاد وهفصت بهذي ىحزعطب ىذلا ب تكارثلا تدافعُملا وهفصتذ تأ هفداو

 < و رم 3 3 2 9

 افدعت داؤ تغصان و تضت نابنلا ككقنو هقشل غلب هلل ثلا دلا فضنو ههَضن برشا هت

 فدي هنو دقق اذو هنا لكل بتو هنن غلب فصأأ او

 دلع ىلا فات اه صن س اعنببسملالافو

 ا
 ا ئرديالٍبدقلاهقيفرو 0 ةيساخت امل اراهنلا فصت

 ظ ماض لاخل اواو 500 نتن حرت رابفلا تفس ان انااكلاو راجل فمك ذازآ

 - سل سىس

 34 هسا, بدشلافصنو هه ه,عفصذو فصنلاتغلد ىأ ف ”ارقأا تقتصأ 0 هنفسأ تغلب اذاعي ||

 ندم انكتح ىنالدشنأ او 5 | ذا اه 439 ا ازال 1 م :دقَلاَعو

 مو 2س

 ىرركمقاسلا فص تحرم * ةفوضا اعد ىراجاذا تنكو
5 8 - 

 الحر حدعةداسم نبا لاق و

- 

 هلماكالاوطتناكناوال أ 03 لالا ولا المسا

 ايلاف تست ادقو نيد 10 : ودور ٌدوكلا 1 رثيلاةاملافصاوىذب ريا

 زوكلاو تمل اءاملا تف صن [تاقدي تاعف تن تنك نافهف صن غلب اذازوكلا كلذكوافاصنا
 هتف_ظل أد تلقْن سلا صن تغلب اذاواهنيس نتف صتو هسارسسشلافسضن ل وةتوافاصنإ
 ةمججو هفصتءاملاو لكلا خي عفاف 1و تدفن وتصل او اق صتتوافاصتامتفضتو 1 83 . 2 8 -.ع 11 ا

 نمل بغالو ناعب رالو نانلثلادالفنأ ىعأ |ءا ةنالاو «تفصنلا ريغ كاذلا ةيالو قص

 ته 5و م

 هْذِهِهمٍوْن بطر ريسلافضيو ىلإ ارعالا نما : نعىز مح اذيهولازجالا هذه ىطتقت ىلا تاغصلا

 < 002 3 ىو

 ' قاوم رشا نوم امنمغسنلا عضومرولاو سوقا ف صنموةشنح ىأن ع

 ناك 0 ثددنإلافو نيرغلا فتن شتلاو زينو او لكنفمورامنلان 93 موقدرطلا

 8م < 5 هوو

 فورا وع او هط_وراهنلاو ل يللا ف صتنو نيعضوملا نيب طسولا عضوملا ىف صنملا

 825 ١

 قدزرفلال اق تل لا كو مت اأاضصد :اراهتلا ف دثأ آلاةنو فص وجت

 ع م و 5م ءىوود“ر) د

 ل .داكو أت يصلا مول دعصت #3 امدعتئالولا نوش نأ و

 غلب لوف دقه فدن لئن لد #2 اضن ماهل لم الاادائ دس ا #ع جاجا لاجو

 9م هي
 ١

 يصدأ اذا راسبنلا 2 وقم اذازاونلابْبَصأ تيكسلا نا فّنأ [دهف هي سقت فصل
« - 



 9 (تفصن) 2 ءافلافرح «:نونلالضف

 نيكستلاب شتا ىصالا هعضاوم نع ْس ولا اهفاشنلال ة فتن تمم لوقوءامل اه د

 ةقلحوريطنو ى نينا لاق ةفشنةدحاولا ةقرتش ا“ اكدوس ى مو ةرآساةراخخ كي هزِضملافَّنلاو

 لافو برو وة هرذد كب نكس ن مّةغل فى 5 ل 0 راسنا كنية ل

 رعاشلالاقمادقالا اهبل ىتاةراخا فلا فر ولأ

 هك اهنم“ ل 5 هس ناكن 1 وأ

 ةرْغص هي ىأرف :٠ لمو كعاقلا لئلا قارا تاع نونلارسكبة دل ىومألا لاقو

 ةفشنلا لاك تمه ةىسترفملا كن لكي دفانلةفَمثتذخأف تعدناهلش لا

 سأر لعت كر تاذاورانلا»تفرخأ اهم اكدوسةراج ىهومشنلا ةد--اونكستدقوكيرتقلاب
 ةفيدحث د د ت>هنمو : لرل اود لان ع + هولا اهي كتمت جلا ىهو «بةصقت وتقل املا ظ

 ناسُأىفرثُو ونال نيفلا ع نم ىلوالا نأ ىنعي فضرلا رتاهيلت ىلا ةةلان رت رتنتسُ كلا أ 18

 ل و مسد فول 1ىهفاغْضر تناكفرانلا تدمج دقةراخح ةئمهكا اهدعب ىتلاو املس انلا

 ءاملا امم ىلاَةفاَشَنا اوحاعصا || ضرالا نمانلا متنا ىل اةفوصلا ةّسلاو عمال : ظ

 دو

 جالب دم ىنعي ههجو ةلاسعاهمفَت 0 .وهملع هللا ىلصهللا لوس را ظ

 ةفاشنلاو ملا بة هرغانلام ةفِلتب ب وأ ماقال |تمقف بو أ كأثيدحىفو 2 ظ

 بلحاذامغلاولب الانبلنيلاواعتىتا وُ ةفاشتلاوةف لا هديسنا ةلاشللا ىهوتوُغرلا ا

 م ١ :ًاواهذخ اةفا لا ياعم و صلو نبل وعر وهال لاقي لاوهو

 تراص ىأ ل ءالاَتقثنواوم رشأ ةفاشنألا ىطعأىأ ىف .كْنأى صاللاقي وةفاكلاةاطعأ

 هوو و تو

 ىأكرتو فكنت مكلبا تس نو دوقعل ىكد ةقاشسنلاب در اخت الاعب :وقفاشنابلل

 ن ا 3 وف شدمةقانى 5و انين ةقانلا تفتت رمذنلا ةيعرتل اوتغيشنتلا نم :وغرو ةفاشن اهل

 5 | ع اواه-اتن :وديزيحك ل لعسفتامغ ونلاهع رض سلةصوالذاح ةسماهارت

 دو ةدرم

 ربك 3 تسد "ىور ون وألا فشنلاو هيف ا . وهو ردقلا نمتفرتمت ذأ م

 830 م

 | ريضنالا ف فك أ لب ذولا لدم #* هرارمس أل كهجو صاب

 نبا ئذلا قشدحأفصتلا (فمنإ) ةغلنيسلاو لاق بوق لكنا ةول ف داو

 ًارقولاكبلا ىأزحدح أى نما نعت خال لاو فصلا مشلاوفصتنلاو فلاي

 دولار ريسصلا,دارأريث الانبا لاق ناميالا ف صنزيصلاثي دملاق و «: شن الفال نيد ر

 ' سوو

 ىهش اع اوهسنع تمام عر رولا ودعت ؛ريشلا نبش ضمك تاع و ول نامسق ةدامعلا نال
 ص تمتص مح محم ب 1



 هقكشتاملا فشنو هلوق

 وهو لصالا ىف طمضادك

 لاك ثيح حامصملا عي رص

 هلوقو ب رضبابن مهنا
 ىنامعمسبا:نموههفشنو
 هسسيتك هريسغو شوماّةلا
 مودع م

 | رص:بانموههفشن هلوق

 دقن. ءيثلادغفن هلوقوباولأ
 دفن رسكل اد غن ىف ةغلوه

 سوماّقلا حراشدافأ فلا

 هعفص هويتك

 1 ا ا م ل رنا

 فشن) . ءاناافزتت «* نونلالضف نكن

 50 ةيغ هيا نك لوح هد ع ع 5
 قزمملا لاق 7 وصاصخغاو اهضع نمارث أى أ اهمسن

 4 سنع ىو يبدع م 5

 ف ةراطملاةاطقلا ص ا [قيست « اهز رخل ليش دلو

9 
 رامعلا لاقي ورب ولا ه:عصخن ااذاريعملا ى دي للجرلا ضي اوراخلا دكر أ !فيسنلاو

 2 ٠ همه ا. . . . ل 1 ةر

 اهم سل هنقأن بنج ىذالفد_21لاق.وهرثأ قل ءشو أ( ه:ملعفلاذخ اذا كلذو فسد

 1 مل قو فسلم .راجلا فالق واضيأق ا ه.ءاج رب همضكضرب ودر ا اذا

 قام كلوقكف ةمءرهظ ام وزيتولا نم تل ءام مس طش اواف دن معيلارهطل ل نعّدنو

 أ لاي هل عا تاون تالق مولا هبي ةراجةف-دنلاو بّرْشَم رهظ

 رك ةزاجح نمةغسنلا فني ىاطملا هبشيربطلا نم برضو بيذس ملا نيسثلابفورعملاو

 نيشلانفاكلا خف كاناجل اقرادح ةالا نع سول اهب سني ب مح رك
10 

 ! ةانالا ف سنوامدقا هيب رضا سا هاجر ريعبلا تفتسنو نيشلا فرك ذ كك رق اد ع او

- 

 ريثكل هنال_جرللل اي نار ءالا نا ةلاؤك تبلفو علا لوطي القا كح لاو هس

 | ار انااا( دانلا) ا فاوس ارا هنتر لالا أ اهواك
 هم 7 هم

 ةقرهردغو ًاردغن ا واف هفششإ ءاملا فك فكفلا مننالا دال رالا

 قرالونلا قوات نبل شوملا قار دسسم ظنا تيك !1نبا اهرغوأ

 اور 7-5 اان لاق مالسلا ه.لءدنأ قلطَشف آخ ىف كلذ بف ود هرشافشن هد .رسكلا

 لصأ اريقالا نتا لاق تس اود _يدلبلاانلقاد مسن مودع اواهماكم اومقناو مكعب

 فاعلا اوه < زشافشت هقتزتهاملا ضرالا تن لاقي بوثل اوضرالا ىفءاملالوخدفّشنلا

 اهوامْى دن لمقوفاملا ف شنت تناك اذان يركااعفّتنلاة نت ةفشت ضرأ وءامملا نمْفعشناَم

 ضو ملا فن خفي نمبرعلا نم وهريسغ ملك يال ىذلا عيصفنل اوهو لعق باو تيكسلا نبا

 ىّشتو فّدقت تفتوءاملا كريت فكئاولا#ح زرت ا نغالدقب وشاف هد ملا نم

 اصمم أ مسولا فشنتلا و ةفينح فأن ءودش ةعوطلا لثمءانالاو قلدلقلا“و هلام و

 كت باو تاما قزم فاشل كلذبىميكلدَب ىذلارحلاةفْدَدلاوةفْلاو هوحنو

 كلل ةرعظأ لقفل .رسكيأت#م سل العفو : هل ةنال عمد سلو عملا ماففَتنلاماناشن :

 ردك ل عةراخ كلل ار ضرالا قاما وش دانا ثلا هبوبدس نع ملك ناو ةقلز كفو
 تهم تاما ىف زسولا هنن ىذلاوه و انَمتوَفْشَ مست ةقرتمان"ك دوساهو وراها
 مس

 هدوسصم

 هيدي دعإل



 0 ا ل ا ووعما يايا و ا ما
 3 2 عب سله دهم اوس ار 7

 م10  (فشإلا 20 ءافلافرع « نوللالشف
 م هماعو

 مراة هر 34 هلو براق شق سهف

 ال .للا نم فوتسنلا لقوا مترادتتا ىف هز ةرالصا ميدسشنا كلاي لسا ئرب نبا لاك

 9 ل

 ناعت د و ماه ف دنأو هفدْس هما وأ أ هكمنسل ه فسأو وطخلا عساولا
- 

 افاسنثا فو انش يت تا“ انمار

 قرنا و غلي نأ ل قن 8 نأ ا تالا هند نفاس د عض دوما اذه ىلعهءلغ ن اع

 ديزؤنأ هامان ءانيلافستناو اهودعف بارا فنق فوقنا خافوا

8 
 هانبلا اهب علقيلآةهسمملاو فاست مى مسءانيلاد,ف دش ىذلاو هبتغلقاذا اقسنءانيلا تكس «

 مدقع للبر برضادا هلدرب ريعبلا ف سو همفمدشعهعلتقا اذا انت الكل : اريسعيل !فدنو

 هيول فس! ىنايعللا ةقاشتولي وظىأ ةطشان معو فو نة .ةءانس لاقيوناستالا كلذكو

 : اهريضح اشر :فسومزام ىأنيرشبلاق داو نعم نول علاو هولقشملا 1

 رابغ هيلو 0 "رةمازعلل فوسلا

 نيامرابغلا داود عاهجورفت الماذاو اهدي :قئرعامما زعتّسلا ترانا اوقي
 هوز

 ءوشا | ف سنو هسنج ىتدقصن ع زمول طهاذا ايي جباف وراك ١

 قد دس لادم جيا ييجي فس ئثلا 1م ساعتان لولا اود والبر سف تو هو

 0  ماعطلا تفدست و 52 اوم لاقي وءئد 5 مديل. 3 ة'فسنلاو

 ليوطظ ل ا ا فدل ذو ضااخلا نملك :ةفاسلال زئالاو وهنضفناذا

 هتِطناك نالفانانأ ألاقي _دمو رشاقلا د ::ءتوكي ردصااٍنَو وصمم وهو قترممأل ب

 ىف مالكو ناب رفلاةكدبللا اوما ح نيد #ج 1 رصنو هاك ى يه دوما لاق فسم

 : بيرؤذوبألاق نأ
 فيمهقطلمموقلامامأ اوُمدفاور شدة موقلا قا ظ

 ووفقرغلا نماديورهننو مم قولا نفت و الافاستتا مالكلان و ىلا

 م-ولاح رو مهما ودمويلا| فو رمهج ا اووضف هلوقو 2 نا راى مجال ومب ردم الا الئءاىؤ

 م ؤةمامأاوغت+ا لبق ومالكلا نع 0 دف دإ وق ىف ىربنبا لاق نافسانتي امهلاةيو ١

 اهندناههسني هيقيتان ال1 راما فم هى وللتو وقح أمس مالكل اوفس اونيرش

 انهمذكرت وم كعج مشا لاحت هل اوق نم عركة ري_تالاارث "انف رتنايع اهفسنم ا و

 ) رشعىداح برعلاناسأ . (

1 1 

 مد_ةعيل> رسرمذاذاوق

 هدعبضاس عملصالاءاذك
 سوماقلا ح رشةرامعو ىرتاك

 اف سول ريربعلا سلو

 اهلقنسو امد قاميبرض
 هتك ةداملارخ 1 فاؤملا

 ه«ووعدم

 ١



 و را

 . ةعافصل)“ + ءافلافوع « نوثلا لصف 4

 ْ نودحصالىأ ألق نوف رد ا هالو لوا فال لا فتاارهنا فص ىلاعت هلا لوقامأ و

 و هو

 نهذاذا فرت هر لجرلا قر ًادقلاقي نامنعم هلوءارغلا لاق نوف تنئرفوأركسابع

 9 006 ا

 1 فلوق حتالءانخ تؤ ارقن دوت وفرت ًارقزم:ءارقؤناهجو ناذهفر 14 ٠ نددلقع

0> 

 رويقتو لاق 5 موصوأ ل رمل #3 فنى رغاشلا لاك توركسنالى أ

 رعاشلال اق 00 زثهناسأ ف جوهقورع رعتس «ىحشطعىذلا جر اللاعب و

 فاذا ف َرنُناركسلاو نا اركسسلا فيزتلاو رعونأ * جرا اهي د

 ف 3 ع ل اف دارا سايعلاو لاك مراه

 نوفل قرأ 0 0 الان « لاق ىلناعللا دعاوشلا فر ”واعان ةاهفرنأ 0 رع

 لاكوا فرو اةموصخق هتخ ترهذ رأالقعبهذ و هنمالك ينل 0000

 هاو د ارلا فد > ىلعُهن 3 وزو الوعقمناك اذاو فزموهفالعاف ناك اذامهضعي

 ْ ا تااقثدللا هك نيو اسود قل راف زو ىرفوملا انزل

 فارتف ارنلوقتى هوت -اصقر ملاح اخدو ممل ةاغه كلا تسلا نعناع امىدشلللا

 00 عبر ف هرعراع قم و ءاملا ٠ نر اتدارأ فاذقريغ :ركلا ىفقسوو

 ١ لاو ىم4 او نارا تقاس ًاوافاسنإ عب رلاتفسنأ او المت ذاتك اننا اهل هفسنلا كلا

 ع3 8 عه مدس -

 فاسفلاو فاسنااو هقستوه. نه ضرالا +ونعإو ياارب "أطلا فس دقو نافيعر اطلارت

 رسكلابهفسأل دلك م هرم 2 "اطعارتنعريخ 0 ءلوالا

 مارال همم“ رك اس اوهزصأت هعلتقا

 هيالَصأ ىلع س رسما انطامغإ 5 هبادنأن متااملا ٌفستناو

 ردا م م

 0 زخأ انت هفدنت 00 ا 54 0 0

 . و بل 7 . ]0 1 5 . .

 فويسن 0 هدفا شر عج اكفيسالا 0 ىثوكاذكف دوس ةقأنو

 سرذأل لاقي وهودعقضرإلا نسمءاندأ ذا كيسا ٍفوُسَن سرفر هسنرافخال مازحا قرش

- 

 ىلدأ انانشل دكر ويف نئزالا نرفع 11و13 شارالا نم دن ل نفوبشفلا

 ىدملا لاه دو وهو ه.يقفرم براقتلنوكمأمناكلذو مازحا نم هسقف هس رغلا



 بوصخاادوعلا لءولدلاهفرطىىذاا دوعلا كإذوكرمففو دوعتيضبو لوط دوع نس ] ظ 9

 95 هسصاأل

 انين نادرا ليا ع رو اع تسي تح اطل مح ولا اع 10

 6 (فزن) .. ءافلافرح « نونلالصف

 هد ا ريإ مس رو سعو

 ذا قرف نام 5 اهماسبا ة ردح انرنوب عك

 ىفدنشُت يلد ىعلقو ءاملاهي قرب امفرلا 3 اهئايعم ىيوتالا قاف د جرادعلا لاوو ٍ
0 

 - مي 50 دعا 4 5000
 20 رو فوز .ووذافزته هدفزتو هلكهمد حرخأ هفزتي وفرت ماج اذيقزنو ءاملاوي قدمو ا

 وه م وسو 0 , 9 -- أ ١

 وهادهو لاك ردنا مدا ةفرودسلرا ةءايعتم عسا اذا أقرت هف #0 :همدنالف قرن قدره :

 اريثك هسدمح رخاذا مدلا قرن لاقي و فلا هلك اذ نم مسسالاو ءانسيفرس لالا 8

 ميطقلا نب سّقلوق امأف كلذ نعث داما فضلا فْزلاو فسيح ْ 2و
 فرئاههو تاعك #* ةيهال ىهو فرطلا قع

 ىذلا رشا انهفزلا هريغلاك كلذ ىلع دري لو رانالاو فضلا نم ىفعي لاك ىارعالا نبا ناف ْ ظ
 لاقوفو امامنا نوما فاعمل نآر وصتموب ل اكو 0 ناسنالا موسم 1

 تاولاك ىئانعللا نعل ةعلاَزَقَرقلاومدلا هر رو مدلا فذ ع ا فاعلا ْ
 زلال ان اولا ذب يةللذو اهل اسد انرذلاشا تاو تا 1

 نم نيج واط مص فوزاملا نمنح أن الف لملا ف و هلك همدحي رفض اذا دلع رلاقرنو |

 ىر.ن اكد لءروهىنا.ءالالاقو تامىتح ًطرضف عز ةالحرنا كلذو اني :

 وهىربنبا لاك طرضي نعي لسعفب لاق اذكه تام تحل عمي لعج ليثلا ىأرانإفةعاصشلا |

 رامتخالا ةهج ىلعاموب لل .ةفتراغأ ادق ليمن شم العلاف حوبصلا برش اذا ناك لحجر 1

 ند ةيادانه فو رمل لمقو تام تح طرضي و لينا لكلا لوقتب لازانخ لسنا ييضاا ١

 3 و ناركسلا فوزالاوس رئلاوتوق ىح طرضت لزتملا ب حصاخا هب هيداسلا,نوكست بئذلاو بلكلا : 8و ا

 دنا ؟ونوركشالى أ نوقزنال واهنعنوعّدصدالز زعلاليزتتلا قو قائد :ولةعلا فو زنملا

 دربب الل ىرهوملا
 39 وس س ا 6 0

 ارعأل امك يادنلا سئل 7-3 مودحو أم زينل ىرمعل

 داماس .٠

 اردم ساكنا برشإاماذا ذك كو أ ناك ومر دمو مب

 ىذلا فوُرتما لم فزملا نولعبت موقولاك ام مق ارصن اكو لعلاج: زججأوه كرب لاق

 ىرهزالا لقبه ذفركس ىأ ب زو فوزتمو هفلجرلا فرت فايعلاالاقو هُمدفرتدق

 اذكثي د1 ١نوضوم هلوق

 فاؤملا مد ةو اند ىل_صالاب

 عوضوم عسطق ةدام ىف

 قلاووانهاملنثيدخلا

 ثي دا عوضومريسفتلا

 مودك هوشك هظ ودك

 حلاامدمل-جرلا فزنوهلوق
 ةرايعواطومملصالاباذك

 ههدنالففزنو سوماقلا

 لمأت طرغب ىتدلاس عك

111111 701 



 ل يي ةوعا ع فنا نك تلا بور ليان "دج اين و للا كساب 2ك. نثونيكم ا تدان دنا فيلا يانبع رخل ا يفسح 2. زا 090 نسا زيا احلا
وو :فناو

 فسد سما 

 (فزرن) 2  ءافلافرخ « نونلالسف 1

 همم 5و <.

 فودْسرهْرعَكْوي ةيعب ءافىادتا نفاخ

 كادي وق ورا فرذخناو لاق فد-ةج - رتفىرهزالاركذ دو

 الي سو

 فود 1 وعود كوش .افىادتلاهل او-ادعاك

 عوطقملاامهانعمو لاق لاذ ولاد ان ومس اءفوذعو فود كار ءالا نما نع :,مداورو

 9 مءو

 ١ فدملاو فو ذم نطقلا فيدُلاو ثيللاريغداوراغ فود امأ أو ف ودم دس عونأو هاو رو

 ٠ قوسلا ف عاسبىذلان : طقلا فيدنلاو ةهد#ةس رع . نامقلا فدان فالوب دئامةفدنملاو

 ىشعالال اق 2 :وءلابراغلافاَدتلا 1 ءاملا ع * قرارا انو

 ةه- سو 00 967 ٠

 فو دنمرش ع ىف تف رتب * رمل اهصيماذاح د

 ظ كارعالان با لكالا فردا لك الامثك فادنل جر ىمدالا لاو ىغتةيزاجودصلادارأ

 تمروأ ياماما تنور 1 |ار حدود امتع فردلا لا لاما مالطا تل

 ةعرمسوهواانامدنو يدب ةدناهريسؤ فدنت هيأ دلات دن و لما ىلعافديدَر ربلا ةباصسلا تود وهب

 راء ىدعتالوىدعت ىه ترنوملك هج رناذ ايران «(فزن) نيدلا عجر
- 

 |تفْرت اواهحرئامهزلكدُا و عع اهفزنأ اوأف هاه رثبلا ف نهد يس نبا هلعاق مس دام لعاضرأ

 ددمأل اق اهؤامسهذو تحن ىه

 95و < هم. 5 4 هه<

 بكساملااهل قرني موته 7 ةنوجاننطو لكهيلعتبرأ

 ليمتايهدب 2 كنأ 1 ذو ةداعللا فلا ضءاج هناف ىف ًاورملا تفرنلاةف ىجنئاامأو لاق

 1 وحنا ا ريعبلاو ع 6 ”لعرك ةيقوديتن ير ًاوادعتم

3 

 00 يورو يد وعطقت اومهركب“ ءامسهذ

 : هم >2 نرو) 5 ةهس

 هن ريع تقرت ة دعو ءاندسالا ةرثك لعاهؤام قالك أمد الو فزنتال مصر ثد را ىفو

 حاملا لاق اهنحاصاهفرنأ و ريسكلابا

 ايل ةممصؤوسص مسوس يب سس يدل

 معلا ف الن مةريعلافرنأو 5 نهد نر معمنبأح رمصو

 اًض ل نيو مالا فضلا ىأدرح زهد

 انكماش تس االتامزا "» .اًنزيمران ادار دقو
 ةمرلاوذ لاك فرت عجلاو فرعا ل ثمرهللاوءاملا ر,ململقلا م مااا

- 
2 0 

 د



 11 (فن) . ءافلافرخ + نونلالسف

 دعم لاق ضر طي سو زاشملا فرت ميجا مفيدتلاو ضررعل الضصتلا :

 2 وأ لاق 5200 اولاضيرعلا

 لسطألا عاذالاكمداو قارمن دوس ضهان فاو اوشن تال

 ل -

 قنا نيف اما ىاألا عافللا

 هس هرب م سو 0

 كاعد كم 2 4 ام كذا عا عاصر 9

 نانا علا اعافللك وقوافي كلبك سلتا المر ىلا رو لاق 1

 وة سمع ه

 ئذلا فاقت اوهح نمسا ئشلا في او مارب اش هندي حد #قلا فحشو دوس أف اخس نولرسفلا

 تاهل اعيرلا تف اونيللا نم عّرضلا فامىدق آت رضسا اذا تدهن الاقي هحارخكسا

 اداصمفصي رعاشل !لوقهدعاشى ربنا لاه هسصرمتسا اذا
 ةهسصسسم 5و 2- سرم ني هو معرس :

 نابل هن مهاوب 00

 موو

 رم وم ووعرو زر اور كل نطن لعدم كفاتلا هديسنبا

 ةرزغهقان فصي زحارلالاو نارا ناقل ل فارسلا

 هع ع نقع

 فودلا ب 88-5 اذا # فوصلا ىلع كرتوأ فصت

 3 ل ةفصم لاقي الولاق فامعبل اع نعل لا فيلا

 ند و مع الا لملقُي طفش َعفعوهفافاك لج لاف 2 لازولاةفاعلا «(ضإ

 م لزب اينَتحتو ذك . ردزتف فمحلالح رلاىّر هلوق

 فاو حش عدلباو لازهلا نمسنل الصالات فقو شر رود هر
 فدلا (فخ) لسو هلع هلا لم هلا لونترأل دش رق مدا كدا اوفو ان

 2 وه رو و ا 2

 ل_ةموهو هف.تودراك لح رلا فذ لاقي طغاذافنالا نمتوصلا ةفضلاوحاكنلا
 7 ا 3 0 7
 مس ف و ساطعءلابهيدش 0 4<اا علا عن وكوهواف2 فضتزئعلا تهكو تأ الا نمت

 نالفانءاجىبا رعال لوقهنمو فق أ هعجو فار عالا نأ ن نع فلا ىفاتلاو هنمىتشملجر

 همس اوه © ا ه مو سه و هم سسو

 قرط فد_.ذلا (فدن) 0 لال نيمظنم نيفاخخ ىف

 رمعتساا.عرو ىرهوخلالأق ريف فد بلاش طال 50 هول ا املا

 نيت وبرمجة توات



 د ا ا ا ل هيف ير ناجل او ا ت1 ويارب  ى

  (فحمإ) © ءافلافزح * نوئلالدف نا

 | لاس رط مان اص لاشب اهيف بكسر ىلا ةركسا باعش ف اخكلا لوقو ضرالا نطب ؤفنوكيدقو ءاملا ظ

 أهتم 10الف ىطر بال لاب انجت نا هنعنألا ىشرة تناعشيدس و فامتلا
 3 نمي اها
 ساح هنأ هنءهللا ىذر صاعلان بو رعشب دح هممو 0 ٌدلاهيشةفصتلاو هنمتسقرىأ هْدمو

- 

 و 5 <و م -ثد

 ش ىلاطخا لاقريثالا نبا لاق هعافترال هى عمد لدعت ىدأ ا!هناكسوه لبق ةنبةسلا قام ىلع

 8 - ءءء

 3 د رم طلاب هلل هياس مفعم

 دوت :. وص

 د و ضد رعدن سلرادج هش ىداولا نط: فن ا و ض دا

 || ىلاةفضلاو ىرهزالا لاه للافضل اوُداثَملاَةْفَكلا ىارعالا ن١ شكلا مخ س تكلا

 | ىارعالا نبا اهرباقمو ةفوكسلا لزانمولعي ن ل مستلاءام عنمةاّنَمماك ىهو ةفوكحا ارهظب

 ليقتسي ىذااوهوةراودلا 1لاةيىذلا فامتلا ل_.هثنبالاقو تارْصلاوديوردلا وهفاعتلا
 3 س 229

 ٠ ىمدق بر ىأ لوقبف ثددحلا فو بام !اةنكسا ىشو ةيعلا فامقلاو ةقكسالا ىلعأن مبايلا

 ل :رهزالا لاو نأ ءلاةفكساو# لبق ةنملا فاهخ تدق نوك افةثملا بام

 دشاذا لحرلا فّغأدقو اهعرش ىلع قطعي ىذلا ةاشلا لاسئاضو اُّاَتلاوىارعال نبا هالعأ

 : قاجغ ثيل لاقو هنعَردمناسنالا فاجن هلا نابكسلار ودعنا فاوخلا هناش ىلع

 ىئرهوخلا فوم 0 لاقي دافسلا ىلءعردقد 9*بيضقلاو همطننب ع داع بنغنمل |

 هسنم كلذ عن بارا رتاكسأ اذا كاذو هرهظ لاو اجرا هب هيدضق اب ينس دتلا فاح

 زال بدفو جو راغلاوبابلا فقل دافسلا ىلءعرد قي لد و و 1لاقو

 هَ 2 8و2 وول ه6

 نافع رد زو لاق ورضمبغ اضرعروبقلا نمر وذل افوحنلاو عسومكأ فوم

 هنعمللا ىذرناةعنبا

 ىف-.هلت مويلا درباذامو ات #2 وز ىذلا ناك ا تلا

 رصتسز اغلاكثدح ىلا طهر 5 رجلا ىلانلاذو وو امناك نا
 0 زو الاد . - -

 7 . 7 0 و ه6 ن5 ف

 لففسالا عبس اوفوتمءانإو عسوم فوحمراعو فود هري_ةوناكرفحى ارودح اوهل_قو

 م

4 - 2 ً 4 

 امناًأطخوهو هدي نا لاق ا دب فول, نابل
 . نذل 86

 فييعل ١ وتشد ةف ص را ٌَي وهيرض 0 اف هفضب م تمممل ١ نك وصلا دعول ودملاب دوهتلا

313 

 لصنل



 1 (فجت) ءافلا قزح 0

 و هس و 5

 قرشا تالا ابو #3 فوهلملا عب رثااهاعداذا 01
 و 5 ا

 فوهللاو ماطغلاري-غرخ "[نهأب همأ نيرو يسلب وأ هناوأل بق مم رلااذه ناك

 صضرالا ىلع طسءنت ةد_ةحماور شخ تاقرودأ حراك تان فلا (فنا): لد وطأ'

 ةنيوادح - سس ا او 00 هش لصت هلو ةرعاهعس ًرفوا طير تليد هلح رو ُ

 بَ ارو لاق عسب رلا فد. هنام :وةرب زا نرع ءنم تعم« لاف ةةمدحول 0

 ف ةورعم لذعلا فيل فيللا (غبا) لاخلا همس انمرثك أل يقولابدا براك امن انمرثك أ |
 3-3 م ل

 فنالا دودح و سلاف د لا هقيلدقواهيلراكو تاقلغ ايلي سفلا تيلو فيل ءتمةسعطقلا ْ

 اهللاسةي اهرشق نم ثا ىشو هفةفوشامةز وحلا" ىذا انا بوهو لمح راثلاف تلا ]|

 هرضاو ادسصءاوقاوفللاد وح كل ويفاو سلا ديال و١ وكبرابتكلادوحأو راسكلا 1

 1 ظ ار اورصلا ءاني ىلع :

 سا ني ل : لك أ اذا فان فلو رم وبأ (فأن) 8( رونلا لفل ِ
 س9 م

 معزو ل أكرلا ةبعا رلاتغنتو هلواوئشلا راي لك ًاوهل قو هلك أ أ :وافأنئشلا فكك
 د وم وم

 و لاو ىور انتو اأن بارمشلا ع نمفثو ىوقباذه سالولاقةز هه اريخأت ىلعهنأ ةقينسولأ

 (فتلستالا اذا انف أنا ءاعطلا : ا :ردوللا ى .ورااذا بريشلا ف فئتورع ١

 6 6 سا سس منا عم هم
 مو رولا وعشلات قتنو م 100 ا 0 هعم

 لسماطتلام الا ةفاتو فون ئذأ نم طقس نياق انم فاعلا وفاعل ومهي امو

 هلام ا اة نأ نكمادلعلا 00 هيفتامفانثلاو

 وأناكو هيصقتسالوأش لعلان ماقتل َه مه لاثمةفلل عبدو قتلا عمو هوغوأ تيم ا

 اهئ نرعلا مالك قتيل هتادارأرو هموم لير كاذلا# يعمل ذاذاةدسع

 ِن ذا .عاس و ريغ ناك اذا فا انشمل+ راذهلوق:برعلا تءعمو لاق هنمةئيطالا وؤنولا محا |

 قاوسمألا ليلكالا نم دةلوحامىكنلاون مو ريغ ناك كلذكتاكاذارمعبلاو ىماذاءوْهَغ

- 1 

 هفحأاو فه طرد كوش مدبوافرشست قتلا ل0

 نط: قنوك““ ب وى فامفلا ريانا داقنمل مط: سمءاملا ولعب ال ناكمكن رخأا

+ 

 اهولعرال ميهدسمو حر وعم ناب ن هداقنم لولا ض رعد سلوا ةطسغلا فاس هيدش ىداولا

١ 

 لصالا:اذكر حملا هانم هلوق
 هل_علو سوماقلاح سو

 هديت“ هيتكهر حور هلا ءام

 ئدفاخلاو فلا هلوق

 ةرامعو ل_صالاءاذك ملا
 قنوكت ةفحلاوتوقا
 راد_ته.شىداولا نط

 ىلا لوطهل ضد رعب سدل
 هبع مهم يك انام رخآ



 ن ةضايلا ب دال ا اولا نا ا ل نا ا ا ل اعلا

 (فهل) ٠ ءافلا فرح « مذللالصف 3-7
 عع

 | ا و د11 م لل ل ل ل 1

 امهريغو كارعالان ياو شنخالاهدشنأ هلوقامأو

 7 هو ذو

 ىولالو تب الو فهل ع ىمتافام كردعت ف

01 
 2 1 موم

 ارسم نسى اخ فول رلكلاب ل قرتوما فاالا 0 اقهلاولوق ندا عاف

 1ْ فيهلو فول جر وتاثام ىلعا ب رست: ةلك نالق فهلا مهلوقو ءوشلا ىلع فيلكا كلذكو

 و

 ةنوحنةدعاسلاف

 ومو رييدو م هم 1 5 ست م < 7

 بنما طاب كباقعلا ى“ 3 0

4 - 
5 

 تملا 1 سر نول لن و بصالعأف فيها نود ن ل اروح هدمس نبأ لاق

 » وُ

 00 ٠ ناكل درا لع ست فسملل اكوا ميملا اوه لاوو» نملمقفة لولا

 هموم ع و 5< 3 3 عد 2 7

 موق ند قلة! ساو ناغها ل-تركلدكو قحأ نقيل هنا هلوق ندهن ودسداكح اك اذهو

 5 يود ءور سد 5م 00 ده. عد 0 0 09 هام 1

 امل و هانقم !اوءابسااوءاسٌتاولافاذا هماو< سف فهلي نالفلاقيو تيهاوقاهلءاسنو

 وه تاغ ةوءداوقنا ثيد_ 13 كورلا فهاللاو نايل رمسمل تانيلاو

 رعش لاف نافل فأي نألا» هلاممأ ندو نايل ةئانإ ص ناك تيدخلا فو يوركملا

 قم 2-

 لاسة:ولاق هه هقُث لهأو ثاغت_سافر 1 ناكلدلاه فهلا تيت بهمأبو 20 نمامهاي

 هو و

 ىدعملا لاك هن ول نودي نببهمماوه.مأ نالق فها

 اليخلا ل تئامفمالاوءامأ #2 يهد قوس قلو 1 : اذك ملاامف مالاو هلوق

 ْش عش وآلام هب هددقنب زحىأف 1 وة فوه ارناف هاوهفاغها فوكلاقب وهم اوهانآدب لأ ررسو أنف ءالاوأ 1 : 4 ء ( || سوماقلا حرش فو لصالاب

5 - 5 - 

 تامفزلا لاقو مم يدعم

 و ماقء ص 87

 يلح رفة لا وكتشت « تفهاذيل !ىصاعلا أ اا

 مى لاندإت اميلعاشولانمهلوقىف لسقو قهلالاع اذ اهفهكى دان لاقيو ٌتئاغّساىأت فهل

 بقل فهلا بارعالارداونىفو هللعال, وانوم لع ىلب قاب اوقكاشا ةفاضالا ا تاعج
 ىو 0-53 دو ىدانب . مولطظملا ف وهلا اورطضملا فيهو بلقلاق ا قولو فخال و

 عير موضعي راعتساو قولا جا, اذنيمثرت الا ثدد_1اىفو قووللابأث يدحلا

 ا : ١ لاقف لبالا نم

 اذا



 7 01-10 سال ا تح ةيح صح ع - دا 3 م

 قلاجلا ىنعياهتاملاهيديأ اهي رضاهفيقأت :لاَعنو ا 13 اهدياهمئردشفيقأتلاو ا

 52 ىثلا تمر دهم فّقللا ىنعملا فالتخاءل فو لقب ايؤ تيكا . 5

 امش دس رتل! فو عالتالا فقلت وهمس وأ هتك انهتذ اذان ٍْ

 عر دفتلا ىف هوانا قلو اهلل دا تغقلءا ارفلا لاق 0 ىعاذات رتوش 1 :

 لاق هناوح نم هر ءام اك نب يادي للا سول وهليقوت البمو ل

0 2 1 0 
 راهتمف لأن مفلس ىذلاوه ىمدالا لاقو #3 فشلا صولا مدا 0 بودوأ| ْ 1

 ن الملا فقالا مم.هلاوب أ لاهو .هلفاسأ نم فدل ض وخلا فقلتومسحاوءالالك اهلا ٠
 يا ف ف ه.- وسو 0 دع 3

 فقل ضو اف ف.ةاوفقالانافاذةل فقل يذلا تفقالاقد ردع ىذلا ضوه _:مهشأ ||
 1 عا 0 7 5 5 0 8 : 0

 ءاملاراص ىدهفاخسأ عسولو فت هنأ ىمدالا لاق ام ىءعم تعج ناوفيقاو تقالوهذءاملا 1ْ 04

 قدهيدس ,سرفلا طبخ نأ ف يقلتلا ةدسع وأ لافو اءسحناك هقاطأت'ذلتماذ هيلا اشقكا ٠

 ه.ثحوملا هيدي ود ىو يفقاتسربع وف قولا لثموركلاو لاق «ذطيوحنام يال نانا ْ

 دهس ا را ا لل 1 اذ ارو اءمّدللاو ىرهوش | هرفسلا ْ

 مم ”اكمازلمهتلمذ- ىأ امهلحرأ !ىلعدو هدب موقلا ب 0 اوهلوالاون الم1لاقيو لاق

 و 2

 فلو ىف قاد اول! ىفايلالا لدم ضومل او راما بت اوحفاقلالاو هضمهامثوترافثيال هومز

 0 0 ا ا ا 0 و ايل

 م تسل ءانثلاف رح هب .ماللال صف

 ماعطلان دوم | كمه ليه نبا كاملا و ةفاقثلا ني فرقا فيقت ”وفقأ ف قت وفقا فقتل هنأ
 ين ابجي

 دقو وقتل زوقتالو وك ايعأ
 وهو بايو 5و همكم

 دة اشير تَدَعلاَك #3 ادا يعداماذا

5-6 

- 

3 
 دم ع ع

 ىلذ_هلا شارخ ىبالوهىربنءا لاق وداي : و لاك فقل ض وحو عستاو د ه1 ل 3
 مو 2 صرع ةءو ع 8

 فقالا لهتلا ضو اعدل نيح 3# ه :ةفسردقلا مظعدامرلا ىاك
- 

 و ع

 بت ودع ل وة همم ولة مف.قلل ا 2

 95و م هم مع

 فيقالا ضوللا رك 37 امازلةيداعم غتر

 وز -5- ص 2و 00

 ما و مث ةهءمو -

 احاحت بح ا الفاس اختو 5 .اليسفقل نطد هللا ن ءأ

1 3 
 - مى 52 مم وس

 عام ابوادعا دل د قا 2 ف قا فيبقا

 2 نع

 ( رشعىداح برعلاناسأ 0_3 (



 سس ا و درو ثان يار و ىو ا ني اع رو ادار . وا
 : : 0 : ١

 0( هافلا فرح « ماللال مذ 0

 ديرطا ثا ذ لاقيه _هفيو م دهرهتي نك اذا هّلارقأ تمعينالفلاقب :٠ تعةجرت قىرهزالا

 سا ايلا وشل للئاشلل اعل كل مو هناختاوةدعلا سأي لءلاو ىأزلا ةدوحو

 ىلدهلا لاق كم
 و 1 5و 5-1 < 5:

 براوهفليوهوذ « .اسرفلا ئاوطفاد

 0 عز ةلرعكو ها ل ا ل
 : ةدشايلاةدشلاصتاهنا ل. قوهنفك ىف ثءملا قاس فا هنإ قاسلاءقاسلا تفتلاوىلاععت هلوقو

 0 7 . 52 . ُه ع ا ةن<7 -

 درقيو نيددضعلانانط.ةسنافرعذناذلالاواهف ردا اذا اا ةنافك نقلا وةرخ الا

 لاكرخ الا نمامهدحأ
 املس بح © 5

 ٍفئالا نم قرعلا عامتثاو 5 نكت لشفو رامانأ نا

 ١ قرعتالا هزيغلاقو لدعلا نعول اطعيف لماعلا دس عاش ف قرع ىوتل نأفملاَنا ارعالا نبا

 كسب :ريياولا ِ طابفةي اعلان ودملاتفةيظو نب نوكي

 نباص ص سو دمع 1

 لال نمت ءعطقنيوأ * كنك نا!مرا

ال_-رلافاشارخ تو دفابار ءالا نيا لافو
 وهو هسيف قرعءاوتلا نمهدعاس برضا اذ

 ا

 ا

 دع و فؤوللا

0 : 5-995 

0 5-5 

 ْ لااا عضو فنا حااور م مج قال او

 01 اولا #* عملا هدأ نمنع : 0 را ا و هوم هى 0

 5 و
 00 هتقلفانيقأت "فم لوقت كلا هيجريئئشلا لوانت فقالا ) فقل

 دلو واس هقشان نقلا وايتدل 0-1 رسكلاب ارمشقآناسللا و ًادنلاك ملا راتذخالا

 ْ هبهيشروهيلعر يام قلتوةاظرالا تحاك 5 هاهو ىوشحو روأ 42 ةماعلا لاق ةلعرسمل
 م م

5 - 

 قو هيئرقه فلق هر ةي نيج ساكنا ن نمهبلع عقيداكي امىأ 3 اهقلتامو ليل ايتام

 ةعرشبا مظفحوا مقل قى منسقزلع قا واسال لوس نرسم نم نبذ

 وم د -

 مالكحن ههبلا رئامل مقا ع ارم .ليقوقذاس فرفش ىأ فنا ىقثو فد ف ةثلجرو
- 

 وهىلسق وهيأس عاق هن هوا ملاطباضتاك نيه دق ديلابوملاىرايلتحلالا عب رسوناسألاب

 لاق جاخ !ثد هد> ىو مدقنامدي نعي فقأ لتر لايف فما دره قو هسءانصب قالا

 ىلنامعللا اهتذخ أى اهب رسمديت فأل جلا اهّسماذا ىلا فهلا دوس فوُقأكناذأ مال

 هنأ



 6 (ففل) ءافلافرخ < ماللال دف
 سس ه ؟

 فااقض #2 مراعي هيخاقأ نهماقمو + هيوج نر ةدعاست»» دبشنأو لهالاريثكملا

 3 0 قد شارلوطبابتثا داتارطا والاه لقا ل
ٌ 

 ناك اذا فيفآماعط و ايش هت قبال هقونص نم طملختلا نم هنمراثك الا ممل فلاب

 راثك لك نا للا للا قكألا ىدقتسا اذا ل خراف اداذعاط فنين نماطواخغ

 ملكت اذامالكلا» ىلع ىلا ني فأل جدو فَ ماكو لفن مالكلا فو ظ.لختو

 تسكلالاف 00

 ةوص 8 هم 5

 لون كونلاب طولا د هرلان ما هل 0

 تقفادقو ىمااقلآلا د دس زولأ َتقثكدقو فالمللاو قتلا كلذكت ٌفلاوغو اهل 5

 ىّقللا درا لاف و *ىطبلاليقثلا لجرلا فلالا حاصعلا ناسللا لدقثلا وح ىدضألا لاول

 هسثال 5 نيلتعملا نيف اال ةببرعلانمبابو .فرح ف فرح لا خدإ أ

 نمفمفللا ثلا ىدووقوكماللاوءافلا لتعمل لاعفالا ن هيغل ىربزبا ىحوكودوخ

8, 

 فلي ام انههوانههن هاو لاا ضان لتسنو تالتمم افلا ال10 ١ ا

 فردا ه.فتلاوةوثىفنالف ف ةلتو هيون تت هلء>اذا هس أر لحرلا قا اورورلا ةداهش ل رلا أَ

 ل امةفاغالاو ىنعةيحان مانو بون ف فشل مأن اذاىأفتلادقرناو عرزمأ !ثيدح قود

 000 لاو رعبلان مسيقعلا هتك ى 0 أوم ا

 م. م دوو م

 دا 1 شيعت نأ ريسو * ا
20 

20 
 داصلا ىف فذالا'ىنلاوأ #4 رو أ نهب وزي

 قعصلا نبورمتنيدي زلامهما لاقي وو ىدتسالا سوا النيتيبلنيذه الاقي ىرب الاف

 قعصلا نبا ىلعةربءاهاَغْنِب سوأ لاهو لاق جمعا اودولاق |

 مارغلاىلا مار ٌءاادادزك رجس ياا هيف كزاف

 5 ا 5 - 9 0

 ماع مدر ًاوارقصت أر #4 نياك حس 1

 كالا أنيةسسأ لاك هان تحت لطي هلآ اطلا تلو

 00 مه. ف هو

 ل أ /لسسلللللل ممممسمما

 ا ل .هنداكر ناداكت د هاج قوس رفا مهنمو

 اذكهوهرملا لوك كهلوق
 وهل هرطذاو ل_صال ا ىف
 روحو فب رت همضوأ مور
 ىيىيعم مأ

 سوماقلاح رشو لصالا
 لصالا ىف هثازاببتكن كل

 ةيفاقلارر دقلف ماللاب لص



 ني اي يا - 7 . دل 7 1 2 . تسول انا نيرا ل وبا د 0 2 دوه ا يام تالا ل ا د اوبل رو ا كا حج ىف تي لا“ يآ 1 000011 هنو 0 ثا 5 تاني سلا مخ يد , ا © :ذيرا[_س + . 1 ثيل, غور ىف .٠

 (تقل) ٠ هافلافزع م مالالست 6
 93ه 21110

 لبعامهفدر ناواغلظرما فو 5 ةدارعردل ىنئاهابو م كاست

 سشسدْسق لهم 5 هد نماهيْذ لَن عممال ىلا ىلاوملا ل تن دقو عر - ىئ 5 5 هل وق

 58 . . سَ 5 97 3 سي 5 .٠ . 37 هايف 1 كَ ص

 ل ميعاماو 0 ءاحو 00 فىنللاوف اللا سارا

 فخأ لاو كلذك م 2 .ذآو مهموم حو مهطالخأو ممعامج
 د اقع نمنو»ت<موقلا

 اذان خ اموقلن الفوت“ وامل ن الف :وايتاكلاقي وافيفآىأ افاقل اؤاجو اددحاو مهلصأس دا

 نالفو“ ءاجد لسنا مهلاَسشأةوميفدعن . ويا مهل كانو ازاج مهلوقونيزساو زق

 6< يس <

 ا مونت مهذخاذخأن مو قلوقاك ه-ءفلوقل اوتعقر تش ناو مهشاو مهنا فأن ماو 000 9 ربتعفز لَو

 مل ىدلالخأ أنمميظعلا جا ف.فالاورعوبأ قلتلك ةمرناثلاّنَم عتجاامتفيلاو هشكدحاهدسفباكمالاا
 يدعم

 ىاغيفأ التسرع هلال في.عضلاوىوقلاو ىصاعلاوعسيطملاوءىندلاوفيرشلا

 هَ

 كيقاوُلا اوطاتخا اذا موقال لاقي ن يطا: نع ىأحادضلا فو ."رل_سق لك نممكباشتأ

 نعونامءىال امعمنر ةامثلاه ليان ثندحىو رشثوأ زيخ نم ساننلا نمتفنصلا فللاو

 ىرنب ابا وانأ !تاكو المنع هللا ىض ررع ناو نامعو رعناكفتةرعوأ جفانعمتا ىذير

 ٍ يزل فأنيعاورنالال ذكلوتةيأ نع ءرعاب ديزباك ل ظن ايار اك زاقلانعم

 غيضتونلاَفَتا وانلبا انيلع اورقتت نال يسالو اود: ف اقل ه_هجوفاقتلالا نمةفئاطلاو
 - 1 سبأ © 1 س م ه6 تتيح 8 0

 فيقاثالقو هغتمىآهقحمةلوةغلاممالددش هتففاواعاءى ثلا تقفل ىرهوخلا فئاكدو

 ّ :وجنبةذعاسلاو قدم ناكموهقيدّسىأنالف
 وق مو سس « مد وم سو 2

 تشخالا ع نهدصوف أ قيص 5 9 زامع :نسحاذا نهماقمو

 نك -هلةرصش عمس ل نمانعلا ون لاقو ةقطلن اود 1 شم هثلان هريثكلا ف يقللاو

 ضءا مذ عب تليراضثالا ف اغلآلاودادغأ أودع ثم فافنلأ فا 1 0-0 :وءاملاهدحاو

 ْن ركف أ عجفافانوكي نزوح د قوافافلأ أتانجو) 7 رزعلا لد تاو فاشل ٌتانحو

 ىأافانلأ تانجو جاج الاف راضنأ 0 تفرغ عجبوهو قصماو لاك عما

 رسكلاءتفلاهدح ا اوافاغل أت انحوىلاعت 5 ]وق ىف ىرشوملاهن ”راك تائلا قاغتلاو ةقتلمنيت اسو

 ىهوقداضتو رثك ناكمملا هرصحشلا فلا ةقينح . ألاف عضوم نيعقجى اقلك مهلوق اوقهنمو

 تنس للم ع
 عا مشلا بورش تغيذللاو افا فلي تادقو ااه الك ترن

 نفتلملا غضوملا فك الا ىمدالا لاق تتم تانس أ تشع نمف ف الن الف ىبضرا فو

 الح٠كمر



 ؟؟4 (فقل) ' ١ ,ءانلاف رخا# ماللالضكا

 80 و يعهتيفاحدض هوهو هحةصلا

 َّ هم 5و 5و -م

 : ابسعطْتاذد درا قادر رد “7 رو د طب وْ داماس رم

 1 1 ياش فامللاو نال بايابهداوة فيلو هل قورتلا هال فطلتلاو

 3 ةرام ىل,نيةراسع لاق م دام ميطأو أو ةراب ما ةفطالملاو ك ريدي فرغت كان هيت فطام
 ىفديردنبالاقو لاق ثلا اهلمهىرهزالا لاك (جضا) 31 «فنيطأ آي جاتك *ّ :

 1 م

 وهفهلاو انادع اسدحو ناو لاكرظنم ىضغ أ مرطت اذاريعمل اردسالا تيسر قا د جالو

 قؤورظندد> فل او افغلدسمالاو لح رلا فاو معامل ءانالا فام خخ (فغاإ) عك

 خضمريسغ نمل فكه سلك أت ءرسأ ا ذائثلا تفقلتو همف تدعو أو رسل فتةغلأرداوتلا ||

 ةاطق مدر وثنبدمج لاف 2

 يار اجو و تانص م اعوأ اذا ناهغلماول
 ها مع مهم

 نمد ةوخأمل> رلا ةاخ تعمل اسمها | و 1 همم و اهنا ءارالا تذغاوا يانج نعي ٍإ

 هك همدو 8 مود 5

 تلوم او « مدالاف غلب ويل 1 + يشكو هتمقاىأمادالا تفل اقي فلا

 ؤازلا لاق ميقلا مالكا نمرثك ؟لرلا صو ستيني فلورا '
2 : 600 , 

 ءافغل عمجلاو قيدصلا ف يغلا وهقداص]<رلا فءالو املأ ىوريو#افغلاهاذا:هيننعن اك ه

 مسمبابث ظفعيو مسهعم برشي ومريغداز عج اكع لاو لير عملك أد ىذا امضي أف رغللا و

 نبا نيكل نمدصغللاق رسب قذإااضرأ ف .غللا و ءاننْغلن الذى ىف لاقي مسهعمق رد

 ىثهتغلذو ماعطلات هاد بارعالارداونىفو اخو هلاصأ ونال يقل إلف لاقي تيكسلا

 بيءلاينرلا فو تءئءا لا وهو يذلا ملسةرثك فلا (فن) فغللاهلثمودتلك أ |!
 هم يمص تنص ظع
 عقم عجب وعل |دو ةوهعج قلد د ىسل افآول قت تا الح ر ديل اوهو !اةقاواقا كل

 و وج ةدعاس لاه ناكم ل مالم

 و ميو دوم

 تس دوح اأو ص ودفن 95 هنن د ىلع قدالر مدل

 ١ ةيالقو لاق تاغ فزمللاب

 نانا دعبل ع واوان اولضأاه 00 ١ لاَ راعذا

 ةزاتكت نزف ةمطط حاسما او ننذخفلا ةغتامءانأة سها ونيبجايلسا نو 0 آلحرو

 .ىضلتا مكن الاف ن اوال نانو 4 1 3 84 # ىف و

 سل

 ادك لل_جرلا غلو هلوق
 لصالاب طمض

 اد كراح فغل اوفخغاو هلوق

 نب فغل لصالا ىفطمض
 اقنع ئغلا
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 (فاطل) 0 ءافلاف رش * ماللا دف عع

 فياطاهقازئزعلا لي زتسلا فو: هناسهسأ نم رسداو هقلاتاغصنمةفصيطألا (فطاإ)

 لصوب ىلا فيطللاورعوبأل اه هدابعب قفرلا ملعأ هللاو هان عموريسخلا فرطالاوهؤ هيفوهدابعب

 فيطألا ءريسسفت قريثالا نبا لاق ةمدعا اوق.فوتلاىلاعتمتنا نذْفطللاو قرف كيرأك بلا

 ظ لامي قلخ مداح ردك مىلاهلاصبا نهال دما لعفلا فق فرلاهلعقجا ىذلاوه

 قارعالان ا قدورغ- مانع فل مضلاب ىلا مافدباراذا اهل فلست عب ةو هيف

 ٍ قو قفرب بحتام كيلا لص آىأ كل هلل اطل لاقت وافطأل وةراذا طل نالمان الك تفصا

 ع وزي رتلاو قؤرلا ىأهفر 0 ىذلاينطللاهجتمت الو كال 1ث دوج

 0-2 - نوح

 هتف أهئشطلاو هقطلو ةفاطاوا لأ هيفاتل اوه هم هركتلاو بلا فطللاو فلو هيف ةسفا

 ءالؤهو ةبدهى أ نالفن مدسفطا ان ءاجلاةد ؛كيرسمتابل تل مسالا هيرب ىأ ا ذكي هفطلأو

 بيودونأ لاق فابحللا نءمنو طلي نيذلا هله وهءاحص أى أن الفعل
 هام دك عع

 غاس ل ذلفدج اولا طظفا قطط ظفل نال طظذللا لع صولا لع * خت كيلعو ىيبفطاالو هب

 ا 1 دس اللا تل تن ناوذحاو تفل يافا 2 ةود_اولاب عجبا فدوهل

 نباثي د>- قو هنيفطادقو قسيفرىأ مالا فب انآوهو فلا مسالاو تل اتا

 || قفر لا نطل نمل ف بنطال عجوهريثالانبالاق فامالالاة بحألا هلعجافءا اهعصلا
0 

 فطادقوهنفءانتحالامغالكلاو ما رجالا نمفيطألاو ةمعملا ءاطلا,تفلااظألا ىو ريو لاق

 اعرف رمان تااعتسم اذا ارضنا ةفيطآةيراجو ف يطأو هذ 0-0

 ه8 3

 م لا جلو هس ةقفرلا له-علاىففطللاو ىو احب تاب واكل |

 بيق لوقو
 ظ زال فاطا ءؤجولا ضب .خ » امرلاىلاو هك ةعس مهو

 قدرْؤسفلا وقو:رّزالا عضا اومفاطلت دوظبلا صان مما نعام

 لجسرلا تملأ أو هنعرفضصكهنعفاوالاسلا فال ودي راسنا + تن ًاوىدير و نم كده #*

 .با رضلا عضومل د: اذا كِإْدو فارعالان با نعةقانلاءامح فهدضق لج دأ لف طل وريسعبلا

 اطالخاهطاخ ا دقاهئايَج ف هيبضقىارلا لب دأف هبتق و طابت زةسي ملاذا لمجلا لاقي ديزولأ

 هين ءاقلت نمل ن لماذ كفاماسساو لجلا طاضساو ه_ةطلد يا وهوافاطاإ«فطلأو

 اذاهتفطاتساو ىنحي:ئثلا تفطل لاية قالكلا دغاصونأ  هرتغوطاخأو سف ايفو دأو

 هدعصلا



 (فضا) 2 ءافلافرع + ماللال ذك

 لرولاضصالةلاىادثاك قلك نت ولدك اركلافو ْ

 ىفو ةفلئا حدحاو قاقرة ضي رعرط_ ةراكفاذللاوىلرعالا نب نعاهملطل هنعمل
 تلعؤ لاق نارقلا عمي نأام_ممءهللاىذرقيدصااركب وأ هرمأنيحتبأن بد زثيددع ئ

 كذا ا و عل ةب راح ثند>ىفو ناتاو افلا او عاف ا ههعمتت

 | ريثالا نبا لاق فيدل ملسو هلع هللا ىلههسرف مسا ناكثيدحلا فو امام دف <. ن.ةفاخلا

 فخ تزل وم ا,ىوروءل_ههللاءا ا, فورعملاولاق همم : وىراخل اهاوراذك
 همو ع« هد

 همز (( ف هلال د اوتربزكاوةلاُفبَوا ىلا قيقرلاديرلاوعو

 عامرلا نيالد كنأو 5 التو قرباغيصلواثوصأو |
 هلو

 فمات ةصشاوءاضمم »* اعنلا تان 0

 95 دس

 هم

 ندافن "رب ىد ف ءسىلا شد رقوبلطملا معد و ذب طا كرنك .عنسأثد ذسخ وأ 9
- 
 ا

 دعالا فماللاو" ال“ اليوزر ادق هرم نم كلما صيني و فصلي . دبل توا الل

 3 و ١

 تسلا فصلا ربلاوهورا نتف دو ثيح, 0 هيلمكملا :

 برعلان اف ركل ارمامأو ممجلاوها مالا رامخدن"ك بطر مكلا لص تبني ١ ٠

 و 6 0 5008 م م 2 500 كاش 1

 ميطاةشيشحر ءوه دقو هسفنربلا اافصدالال قو ةموعربلاك 0 مم

 ٠ ةفصاو ةفصل امتد او تاسع س وال 3

 فصلا ىفةغا فدل اثنللا عملا ع 5 0 ناكسالا اع اوداصلا مف

 هفرعيلو لارُلا نم سنجؤهو ماعطلا ٌيرعدي غسطصي ةراصعدلو قرملاف ل هجن ةرصنةرث ىغو

 سمت دم و6 7 ا ل ل 2 .6 0 عا
 مت ىبلزانم نفعضوم ماطق ل *هفاسصاو فاصلو فصللا لك !فىفخح ريعبلا فصاو ثوغلا ولأ 0

 8 َ 0 بلا 5925

 )و و س و

 رجلا هبق ضي: فاصل ذا #4 ةيقخولا با ك لق

 00007 وو

 0 8 0 232 هل مكن لس اذاو

 هذهاشوىربئناألاق ءام-الا نمفرمهم .الامىزمةر 2و هب رعي مهل وئرهوملا لاك

 1 #* اة ون

 هل اوعبهغانلادا ارأاهأبإ وأن د ةيض ران هاف نح اوشلاةستافنأ 57 را وف اضآ و
 5 © مو

 عفادتلا هءريسالإل تر د2 جو فاصلن متامعط ع

 م 4 يَ

 لصالا ف طيض ف صاب هلوق

 عضوم يغتسل اذكو

 كب اسبئم

 را امور
 ندويو و داصلارمس

 ىبوكتكتم وب لا
 ل

 دجلا داززللا فاصاوهلوق
 همكم همك باَحَك امال 5



 ماللا تطيضاذك ةفلهلوق

 سوماقلاىف و حفلا لصالا ىف

 روغو مالا

 (تفلت)' ١ ٠ ءافلا فرع « ماللالصف 6

 ةفرطتدبدشنأو دحاو عع هتف أو ةتنط قاسكلا نعىكورو ض رالا لعاجنورع أ

 اضن ةفرطتس د-_كثنأو .ارطبوءاليخ نضرالا لعبا ازإرحاذا فلو ل_>رلا فا اواضرأ ِء - ب2 ا 5 01

 لاك ةقحلا ماوعلا دعى هذ تيشحوأ ةناط تنطن ذاق طمسلا ة«الملا ىهبرعلاد نعمل

 : نفل وفا او ةفيللاءفكتو مبالاة باو ةنفحلا ىر 0 كلذ فرءتال ب رعلاو

 وهم # تر

 ةئمألا نسج نالف لاقي بيلا فاعقلالا نة ةنسمل امارة هب ىلا موت

 ديد ىنريخأ ىرهزالا لاف فاعللاربئشلاكمبطغت فملاواهبفملتت ىلا ةلاطا ىهو

 ريرطبمدشنأمل تيكلا نان عفنازإلا

 فعلي لْسقلا منو احلل لصف 1م
 هدو رو هل صفو هقو ر عم هلانأ اذا فال فهفكدقو كدودح وكئثاطع لضف ىنةطع ادار لاق هم توم

 درابلاريرالاو عادلا لئلا وهو تيلخا ىف هفال و هشارغب هر أ اذا هفضل سلا سابا تنؤملا

 2 31 9 1 . 8 2 1 ١

 نولئساللد زثتلا فو هللا ف حاسالاة د-_ثفاخلالاو هتقناك ةع-الملحرلا تفدحالو

 لاق أل .. ا 1 لا 35 31مل دلو #3 لاقيوةلغُمل ادقواف ٠ 1 [!سانلا

 ظ درب نيو اشي لو هنفو رنا

 256 هم - 06و

 ن رلال مف املا سدل اى بيعللاصعلاو ىتلد ردا

 . 6 ع ك0 1
 ىلص ىلا نعىور حاجز لا نعسردهلا هصقى غلام ىاهيراش فحل ناكر عنباثد دح ىفو

 افالإ سانلالأس د ةةهءاورفو فاأد_ةفامهردنوعد رأهلولأسنملاد هنأ لو هيلعدتا

 و 3 10 2 َِ

 هنال هِق ديا نمفاعللاولاق اهلع ن خيي هو "هل ملابلعشى !فىا عمو لاق

 لا زبي نم نيل ىف سانا نولعبال اوقف عملو لاك ةسطغتلا فناسنالا لعشب |
 مص 7

 هيىداش مفراشم هن س دا عملا هرانع ىدت مال بحال ىلع « سقلاو رهالاق [م”فاحلإنوكمف

 سلفا وهلوق ىبصخلا تعمن حيرت نءالاق قايل وم دوا هان كلل

4 

 ًا.شدح ال هنالك ذ ليقاسع اوتسال 03 قد دوش :ولاق هسا فل تراض نمو همس 2 براضنم
 2 بث 2م داص -

 +بلعٍقاك انعمموذ ص قنف فصالاز راببالا يشل دنلو كيم ما بحس لعدن

 هنأ لتر انا ثيدحلافو سوه يلعهملا ىلصهقلا لوس رانا سرف فيدل او فاسو

 /(ف ان م ةياويطغي ىأ هذي ضرالا ف حلب هناك ل ءاف نعم لمعف هنن: لواطافنعللا مسوهيلع |

 جادهلال اك هب مضاف اصعلارهتديدشلا برتضلا فدللا

 قو



َ 
 ا

 غم (فل)  ءافلافرش « ماللا لصف

 ' ئاطلا ردنيراذعلوقك حربا لذ هتسادق واهلقسأو اهالغأنمتاك اف
 ةس ٠.2 قود

 ديراغلاك اهاذق بدي بطلا ثساف 23 فاه ناين ومأ م

 كس

 ليلا لم ىعللا وقفلت نالقر رت رم |تقيلت ىقدالا نع :رهودلا حو

 ترانا خنين وللا نهتانكلذريغوأر م !راخلا لغف ةرعأامفامللاوهسبوهو ظ

 جتا ىثاقتلو 20 الو لاك تاغ عماو للا ىف راغلا هلل اهذيسمئرا بالا

 قالو 1 لاف حرشلابناوجف ذل لاخد |نتااومناوج
 ايلإ] ” و

 لارج تقم 5 لاكت عا والكشعاف

 كدا م ار ميول يوتا متانقتناللولا رخ مث هتشفو لاح داارك 3 نا :دلاىفو ا

 ”- ورد سس

 فل عج فاح الأ هلأ ابد :اولمهوقن هوأبل :اجودانتداضعت ايلا 8 - مهملاقف بالا تكا

 دسعو أ ءاوراذكه ضب رعلاماهسلان هفيجللاومهو و هولا ءأ ءاانكو 2و ريثالا نبالاق

 ءركذ قا. سنو ىرك لا لوقوهو فيلا ىو ردقو فصلا فورهتلاغاو ماللإ يناضالا ول

 ق>و ئرشزالا لاك ىف :-ال1 دعو كثير غلدن ىذا ما مسأأن مفصلا .سيدهتلا فو ْ

 هر ذأ و في هعجبولصنلا ضيرعلا ماوسلان موهو فرحخلا باوصاا نالهمفك شي نآهل |

 مارا رادار اال فيلل سوهيلعدتا لصرف 8 ما ناك ثد دا ىفو

 ماو فاملل ب ( لبصبل !ضي رع مسعد ىلا نالو ةدعرسلا نموهف مصاف

 تول داش كلبا كو هوو دربلاوأنذ 3 نم نساسللار“ اسقوف ىذلاسابللاةّلملاو

 م13 9

 ا ل تانجو ءئىورو بحاول

 5-0 5دص

 كاد تاعفاذاهفلل أ لع زلات غطت طا فاعلا ديسعوب أ اق انش الورم م

 ف را لوقو 0-0 قعد

 5959 الس نسإلا

 رزالات ادهش زالا دولنا 5 4 ذا قرعاو ارم

 هو 5-9

 نوثلا كلذإ لاقي و ىرهز ألا لاك ضرالاقاهو جا مهرب بادها ميو سلي وامتوطغيىأ

 ءاوسو ةمرق دوةفالم ل ان :دقو لاق مرقمو مارقو ردو دازإ لان روما وفا ْ

 هفل و اقال هل ل عحمأنا هقلسأ وداياهسيل افاست فاح لاقيو اذ 3 :موأاط#*ب و 533

 كونتر مدور دراما فولو تن كالو قاسكلا نعىلانحللا هاكح اناذ لئرتك

 3 رزالا ناددضرالا ن وذم 3 ةفرطلدشنأ او تذهل كلاذكو لاه ك سنا هن نتا اذا انا

 ( رسثع ىداح برعلا ناسا تضج (

 اذك رد قأمسو هلوق

 بحاصوعبل و لالا

 ىف امهلتأن ١ او سوماقلا

 مهسلا ىنععفيغلاا فلل

 هيدعم وك
. 



 فدل ءافلا فرش وب ماللاو فاكلال صف ؟؟4

 ١ 2010 4 3 0ع 0 .. د اا
 ه.لزترو> مارب نم مز ما ام زبو رب ثاكدزالا نم سفن ءورسعوهو ورع ةسعب 1 هللاق

 ةفيكلاو هعطق عدالانيك .( م عضوملا كلذ دعطق أ كل ملا عجراسإةولمسو مارق

 ىذلاو ةفقيك " ماده ص.مقلا لذا هب عقرب ىلا ةقرخ عل !ل لاش وىلامعللا نءامهالك هتمةعطقلا

 |: ناو ةفنوهوى هى ٌدامعلل !لاق ماهةدسال اه انعم مس 0 ةفيح الا ضيمقاا ليذ ا

 نمهبارارفءاسفلا بصنوةادا قرتشسكىرهزالا دوم مالك ذلك ءهلوقامأقزاي 2 د

 | منكو هللابنور فك. فيك ىلاعتهللا لوقف حاجزا لاقو ناك اس قتلي الئااهيفةنك اسلاءايلا

 ىأننمْوملاو قاغلوهاممابهعتلا اذهو بمعتلا ىعمىف ماهشتسا فرك لد وأن الان اومأ

 ة.فكلا فيكرد صم ىفلاقو مويلعهللا هح تتم” قون و رق ه؟ءالوه نأ ويعا

 نود تلا ىلع ىبو نيكس اسلا«اقذلال» رخ الرحامتاو نك.ةمرغمهس سا فيك ىرهوملا

 ظ عد امدنلا تمعضاذا وبحتاا تكا و لاوسالا نءماهفتسالل وه وءاملان اكمل مس

 امقبك الو فيكي ىزاك الثاكملا اذهةى ربنبا لاق لعفأل_ةفئامشل 7 كلو هىزاك نأ

 ظ امفكي زاب نمنع .ةوكلا نمو ناد هبلا ديف

 111 اذا اوةالماعطلا ف 2 تالق تنكس ١/ نا ترذلا 7 (ماللا لسن )

 رلاوأ ض وللا نمة_يحانلا ُفَجْللاو ىداولاٌةريسوهو اشعل لدم فجل ع١ ادد !/

 ريمكإ وألاك 00 َ

 مم 9

 ملماهل فل نم ْن هي 3 اهؤالملاصتلاءتارب را

 للا ممالاومو غو سا !هيضمف لاو سال لصأ فا باو فاثأ عا

 قش روحا رلاثفلو رثملا باول فرش ا ةلاوركملا ن نمةمحانىف رفح ىذلا فَلا

 اروي دب حامملا لاق اه او> ىف روح ىأ هقول ةريغرت رفح هنأ ا اثدن دح قواهمناو

 انو ام هديك نأ اذا أكوتدماَب

 دشنأو ة1تمنالفري لا ونلي 0000

 فضا ِوُنلاَنذانَد ا #3 فاح أ اذندرو ىسّنأو

 لفسال اهب 18 107 (نارابلم اواو دال لكبأ أامةمكرلا فايلأ لبيه نبا

 لم راصفاهلفسأو ةسيكرلا ىلع ن معامل يفساويسلا لاعب ريدا ةوولاقو فيل تيلدلف
 8 فر م هر

 توفت امنه الكت زلتو اني ىضوافؤي يلا تنطورثبلا بناج رفح فيلا كر هوجلاراغلا



 ا (فوك) ٠ ءافلافرح « فاكلال دف

 هنالءالغلا تهفرفد_4 مالغركبك نا تلقاذه ىلعّنا تلد أن اف ديزل مالغركبل -_ثمدبر
 ركبك نام ةماربخ ف اكلا تاعجاذا لوقو نا مسا مجال بصت عضومىففاكلا اوٌناريخ

 ل اوةَدفةطسوتمالا عدتلاف رحتناك اذاو ادءز مار كل نمنالوق:اكر كيك اخ !ثادب 2 كلا

 ريغ تناك رب فرح ىه ىتلا فاكلا هذه نا عا وتلاالف رحانه فاكل فدي زكىذلاىتر 7

 اهريغو نموام ريش ىفو سداربش ىفءابلا ةلزئعة دك و مة دياز نوك_:دقفاضرك ذانمدقامفةدئاز

 ديالو ئةم سدل لعأ هلل او هرب ةنئث اشك س دل لو زع هلوقو ف كلذو ةراذلسا فورذا نم

 سدلهناتعزو الئم هعسازع هلت. كل ذد دعت لنا كنال عملا مصمل فاكلاا دان ز دا ةّدعا نم

 العو نعام البلا تابث ا نمد يئاماس دع نوب ونماذهدسف.فىثول موه ىذلاك

 لئاهاضب اوفى هلئاماذاءئشلا نالولشم لئمو وفالثم هاتين اذا ئشلانأ ربخالاواريبك اولع

 لئم ىلاعت هنالئث ا سدأ لاقي نآزا حاله دقتعمداةّثعاداسف ىلع كلدك كلذ ناكولو ل ثامالأ

 ببذل لقةدا من رك 1س :ىألقماوش اش ستلاو رو هعمأ كرات هنال؟ ىنوهو | بثم

 هماا تك ا سذح نمالا مب او-نوكنأز وح الاماهفةسا تناك اذا[ ناكلذومكش و ظ

 هرتغالو ىذملاالو بوك ىلا كلوةنن زل كملا بح ماعطلاىأ لئاق كل لاق ولكنا ىرتالأ

 ,لثمو ةدئ از نوكرت نأ نبال لنك ىف فاكل نأ كك دنعدك وياك اذوفماعطلا سفح نم ا

 لوطا ءىشلا اذهقلاقبالو لوطلاىهللاو « قدا اهيفبارقالا وحاول « ةيزرلوق |

 كلذو ف ىفةدئاز فاكلا نوكتدقو ل اوطى [قغمابف لاه مناف ل وط*يشلااذهىف لاقيامتا

 دكوتلفاكلاو اديزسدائأاديز سال وي نم برعلا نمو كئلواوكلتو كيتو كاذو

 لاف" ريخ ىلءىندملاو يشك لوةينأ تصد[ فك مهدحالل يةاذا برعلا مالكن مو باطلا |
 لاق ريس ىأءابلا ىف هعمفنوكتنآز وع دقو ىجنالاق ىلع عمو اكلات شفخالا |

 عقتدتو لاق هد ا ىثو رج فرح ف اكل !اىرغهوملا تاك نك مهأوق' :موو شفخالا

 أدرق فص سدقلاورهالاو6 راف الما عقوم

 و #2 وم 8و -و و سو7

 قرواروطنعلا هيك وص 23 انو تحتل 2

 ناطغلل وك تالق فيا غتلوفك ب وسأل اوز ورا نطل وس اان

 ىشاسع او انهه مساء تسل اهتالالدور و ئنئاوأ او كلتو كلذ كلو ةكبارعالا نماهل عضومالو

 تك ىأ اظهار و وكو اول ناكل قوكوش لذا راك اك دمال عفت طقف ناطخلل
 1 و . <) - - هم و و

 | عصوم ةسفد وكل اوفاكو فان د_ةوةرزملا ]_موهوةةوك الوةفو هيلع تسل لاقي واقاك :

 1 يووم مورس تو 1 ا ال لا ابان ا ا يو وسب



 (فوك) ءافلا فرس + فاكلالصق 0

 فيذكو ةسعيدوركسا ىأراملارت املا ئعيو لاق « فاك عسا نءانمل هعمل

 نيدلاخ عمة درلا ىف ءانع ل ناكل حلا دير ف نكموءاسهسا نونلارمسكو بما مضت فنكموافناكو

 || ليلا ةراغملاك فوكلا (فيك) هس نمي وأ رلاداج وأو ىرلا متفىذلاوهودياولا

 ]| فوهك هعج وللا قزوقنملات لاك فهكلا حاملا قوراغ :ووفرغصاذاف هتمعسوأهناذلا

 لأ ىكنالف فوك نالفلاش :وكلذ لئما,مفراص ربل تفهكستو ف يك و

 ا فوك اومهلالسو ارّرَو توكل «توذواب اوناكاذاسب رلا لهأ تف وكنالف لاقي ىرهزالا الم

 كاهّبخدحأداممتنة فمك ى هوة أ سها مسا قهَكو عضوم
 1 هعّطق مدالا فوك ,( فوك )

 ظ المرا ةفوكلاو عصا قوكنلاو عجب ةقوكر مان ءيغلا ف وكودشككا ىنانعللا نع

 يللا ىرهزالا ةفوكلات عسا مبوءارجلا هلمرلاةف ةوكملا لمقو تناك امتيلم را ةفوكلا لق و

 دارا ملادعسنالكاذبت ىممداب ةفوكل اهديسزا_ةفوكلا تيمءاهبو ض أ مسا ن اف و

 || انا ل_ذفالالاقو هيفاوعتجا ىأناكلااذ_هىفاوفوكت لاق مهلاهداتراةفوكلا يدب نأ

 ْ ىنا.عألا نعةفوكلا مساناف كو ةف ركل [تفسملم و أولزنا 010 رلااذها وذوك لاق

 زال زكر نافوكح ىزةفوكلا تاك قاندكلا لاق لق ىدتتناك اهجولاق
 لاف ةفوكلااوأ

 0 واهم اريج ن مرمي »« اكارسانلا نمامو ٌتأراماذا

 ةفوكلا لهاستشن أل رلا قوكنو بوعي نع ةفوكلاا ىلا تريدىأ امد 0 4

 3 وديدشلارمشلا تافوكل اوُنافوكلاواؤرا دتساى أ موقلا 10 ارك وبلا سلتا وأ

 ص أى ىأنافوكو ناذوك ىنلن الفن منالف ناو ردت سميه ىفى انو ىفموقلا
 ْ ىربنبادشنأو نارودو ةقشموءانعىفلاقيوديدش

 نافوك ىفمكسمقاو * الا تدم امو مذا

 نقول قو خرم[ نمنافوك قسانلاوقاسكملا ةعدمو ز رحىأ كلذ نمناث رك 2

 ثوب ورك ذب رحفاكلاو تشكن اوبّصقلا ننلغدلا نافوُكلاو طالتخا فىأتافوكو
 ْ ا ني ارلا لاه ءاجهلا قو رح ريئانس كلذكو لاق

 ْ اهيموحولت فاك تنيي6 « اهلوسر نكت لالطا كيفاش

 ادئازوالدب راق واف رس فورا نمىهو هذمسنبا لاق واواهنلا فاكلاو

 : زل مالغركبك وف ءاحدبز لثمدب ربه ءاح دز 2 ليقف ميد امس تناك اذافاسمتانوكي و



 ىذا شكا ةافلا فرخ ب فاكلالصف
 000م0 012 ذ ذذ قج6ا

 -- - ١ م - -ٍ 5م 2و

 كنك لاكلا فك 1 ىناعللان ع اهله ذا اهينك هل الفتك واقينك اهلل -عافنك اهقنكما

ب سي ريفقلا أر ىلعهي دبله نأ اوهو اننا كك
 فونكم هريغالا. 5 ءاك لاش :ماعطلا ام ه

 نيب جلا بألا لوحتنام ةااورشصنالاز م تؤمن كلذو .ثائفلابموقلا فتكتتو

:2 

 مولع ويت لأن مهلا زنا دلو 000 هذا اغينك نواتكلاو حان رلاز ماهرْيسَدَق
 «ي5.# 89

 فينك اواينك اهلذ_كتاافنك اهي رادلافتكو رادلا باقون وو رسل

 َقاَقَدْسا وامين كمه رو لاعت !نمازع : دكا أمد ومس قارعلا لغأ و رتل ١ ىلا عجار هاكود الا

 اهركست ىلا الا ففنكناهنال اهينكى عمت ةريظااو اوذلا 020 هناك فيذكلا مدنا

 : ففرشأ هلا اهبقعهنتا ئذز رع فلضتما نومك تاه لعاف عجل -.عفدربا نم

 كلام نباثد د_تفو فىرذك وهف ةريظحوأ أشم ن 0 ةرتاس نمىأ مهماكف فينك نم

 فئتكسااواهرت :واهفنكي ىذلا عضوملا ىأ « فينكلاوبر زلا نيب تدبلا 5 3 الاو

 || مهطاقس أو رادلا عاتمهفنوكيلد وط'اعواضي ًاوهوهعاةموغارلا ةادأ اههفن وكي ةصلشلا

زع : لعل اعودناى الع مفك امه:ع هللا ىذردوعسمن.هللا درع فرع لوقه تنمو
 ءاعولا ةل

 دادي لخ رح
 ١ تال رف فكل 0

 س2 م < و 0

 «فثال عارلا ىنن 00 بد رايد ككحلا اهلي دجانأ رذنمل

 0 62 نا

 سانا هلا حاامَّلكهيذعجمدقدوعسمنبا باقاذككد هل ربام لك يغفهن ”رفشو هصقمودناريم

 فدك ىذلا» ءاعولا فدك !ل-.قو هاودأجئاسلا هرقل ءاعويبتج لا

 فننكب نال_ةءاج لاقي ىنامعللا نعةبسنعلا ل-ةماضب ؟ىكلاو لفن ىأه مل _جلام

 املاء برشوابهةنكسفءانالا ىفهدن ل تدافأض وهنأ ث ي دكا فو ةسعلا لئموهو عاتمهنف

 اضايعىطعأ#نأ هنعهللا ىذر رعي دحىفو ءاعولاوهز ف دكلاك اهلعسواهعّجبىأههحو

 مهنعهللا ىذره-ةحوزوو رعراثددسح ىو هنلآ هين لهيعيذلااعوىى ارت فنك

 لت اود هتجو ز عمهديل+رلا لخدياك اهعمددي لدي لريثالا نبا لاق 5 ' اناني
 - جم

 اهبزقي لهن عي بئاخلاودو فكنا نمثونلاو فاكلا تدب ىو ريام رثك ولا اهرمأ

 ىاطقأ لاق لدعءو لآ نعلجرلا فنكو

 فئاكعشبا نعانفامزلعما 5 7 اعانو و 5 اواناضواولاضق

 هرعش ىف ىذلاو ىربننا لاق انفك نا لا فناك ىوروىمدالالاق



 د ول د كلي ول او ان روني نا ما و و تراسل ااا يا ا حل اناني ةطاوع نيا” هم دلل ىلإ < دو م

 (فتك)  .ءانلافرت + فاكلالصف عع
 ال عمل سس

 ىّأَدشَن اك هللا نمهفنكنالل ودخغلان ا :داللاش ثيللا ه1 ال ات اك هّنلا 86 الا

 3 0 و 5 5 5 7

 فنكت وودعلا ء_معزد< زحاح ىاركسعلا نودةفناك مهل ناك افبيدهملا ف قو هوي

 و 7 ءعو -- 5

 ىتلا ىعو ف ونك ةقانودو بوح ىأبناج لكن مد ونكت لاوسراصهمسكخاوئثلا

 قولا ن نمفونكلاوهدسنبالاق دريل ا نما مرسل لب الا فاك 11 1 دربلا امماص اذا

 ”لريت ىف ونك || ل_قو تفنتك ادقودربلاوعب رلا . نما مفتى لد 0 6 كمل .:

 لبالاةفَتكو اتيحانفىألا الا فك فك تقانبطا راعشل رلا لمست لبالا نمةيحان |

 اكدعبتست الامناالار وتلا ل1 ال اةشنكق 3 ُلرحت رف ف ا هقأن لاقي ةدسع ولا لاق اهتمدأ

 فكفشيتفوت ةقانىربنب ىو ءادس ىأ افك ةاشددزوأ حو روذ- .ةلادعشست

 دشن أو اهتمحانىألبالا
 و 2و مد يس 7 -س و

 بطول هن 0 هيلع و تكربامتاخافونكراثتسا اذا :

 لاتنام ناتكلا اولارعالا نبأ نعامهالكلإ الاعار ا لا فناك او
 معو ص

 هنافصول وهراسسل تلا فينكلا وفك قلم او لماع 0 مناطق 2#

 ب لا

 ددسل لاه ف فب ا وفينك بعمل ليقانمو وقنا رثلاقيف

 ومو ب وسور

 يكل يام اه من رح عنو نيحاسي رح :

 ةغاانالءاهلاود رتاسى ةفقئاك نيج سملل نكيالو ههجودهللا مرت ىلع دح ىو راشلانكتكلاو

 0 و اهتعهللاى خرةشناعشب د- ىو

 ىره .نالادازليذادقتر مت وأب شخ ندد ةريسطحفرنكلا و مدع ”دقو ةشلاملاءاثلاى وزب و

 م-هلبالافينك اوذذتا اذا موقلا فدكصاو فنك اوفنك ؟لبالا تدك هنملوقت مغلاو

 هلءلو منغلا عم ىذمتال ىتلا ةمصاقتلا ةاشل | ىهلافت ف يا ةقدصلا دش ونال ىضلا تيدحفو

 فونك ةقان لق رو جاضآلا ىفاونعئهنمل ةعْبتلاك ىميذ غلا نعاهلازثعاب قد ملااهباتالدارأ

 لباللذغت ري ل ل ووديسسنبا لبالابرتمست ىهفدربلا مبا اذا
 :رجارلا لاعابيقيواهرتسي ى أ اهفنكي هنالكلذب ىعسدربلاو خررلااهيقتل

 ةهممآ ءاس و »

 للك وو فيكلا*قدملا:را اناث 00 لاشك عيبا 1 فيكلاو برزلا نيتي 5

 خغلاولبالافتكو افي اهل تدمع اهفنك ؟راذلا تفنكو بيض فو نكو اهي هنكي وفيك ا
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 ا بنعلا نمبرضىفالكلاو جنبا الا ماللا مضي ف ااكدتلا ءاو ر اد_-ًارألوهدم_سننالاف

 فالك لايوسنموهلءقو قالكلا ى م-كللذاوفاك أهبس زءاج بيزاذاو ةرمضخ هيف ضب 1 1 0 ٍِع 5 كل ا ل
 م2

 نبارع «شىفداو سا فالكوذو بيدهتلا نا فالكوذو فورغم ءمنعلا قشىدلب

 فاك ماما ل اًنيحانوئ هلا ةحافتكلاونتكلا ع (ٍ لبقم

 ندا يعيش لج 1 مةمحأت فلور مه ىأ نالفىو .توفنكت نالفونب و

 تاكل اوفنكد حاولا هسيلا ضن ثيح | مح اووىداولاو )لاف اك وردا او ٍ

 ىأة شيف اق ايلاف كازنمنيأ 4لاكهنعهتلا ىغر ريريثيدح فو كيرهلارةسحاتلاو
 ة هس

 عال 75 ككينركي نأ زو ىئنافتكن يي امله د لح قو اهيحاوت

 هاك وانصح امه و هلاعم و هسدمع 0 هاسخلاب 0 و هايناجنانستالا 5 3 تل هم

 و هو ه هه

 ةبالولا نحو الكلاب ارهفزكي : ةطخجو هر رحو هر ها هلئفسودتلاناكق بعفأوفتجو

 هيلع عّضن ىتحةماسقلا مول هير نم نمؤملا ني راما قادرا ىظررع نباثن دقو ظ

 هتك لع دقلاعّضيل.هثنبالاقو هيتفطامو هجري لدقو هرتسي عيل رابملا نبا لاك هتك
 هنغهنلا ىضر لئاو ف أث يد-ىفو ةمايقلا موهتجرلط تحتل ءلسل ين ةوهو هريوهتجرىأ

 فنكو هنع هز“ شلا نع هقدك ودك مدس فاطعت واذكع ةمامقلا مون لسملا نك قارا

 فينكدلا 9 ةءاوطاح ووفيت أود رتكتودشتك قويت ١ راقت وفك قالب رلا

 ضع انش قمار تساعنلا تاهت قو «بناوجنمذي طيح ىأف كمال صلاقي هلسثم
 هب انطحأ ىأ ئحاص وان ا م ىدي ثني ددعؤو انهي هب كي ىأنيفاكم

 هنشنل وامك هلك للا و ننال هنعهللا وذر رعش د2 -> فو هس .نأج نم

 هلايعيف هلعجو هس ءلاهمض هقيكسم ىارعالانبالاقو ىنا.عللا نعةريسخالا هناعأو هنن
9 

 تدل رهو ىتنو فايس اذا لشارلا ثقتك ًاودلط فى أن الف فتكف شعب نالذو ١

 ب :واسعملا ةفناكملاو كك ف هتلعح و ه,تقاذا لح رلاتغنكو يسود اهل الخ لا

 لدم ستقأو كمعارشتك ًاامحاصكنوك الأ لجز هللاق ه:ءهللىذرزذ ىفأثيدحىفو

 اًمنكو ايلا هل ماقف ةحاح ىفهأن 0 او فنك ىف ءلءحأ اوهناج ىلا نوك أوهنمعأ ىأ

 لاق. ف ناسنالا ىلع كت وكان دوهواهدنصت ىلع ةنافأ [رحطل ادا اودع اندر 'اطلا



 اذكه شك هفلكو هل و

 فك ل ءاو ا همم لصالاب

 ام همثحت هفاكن "و هاما

 هسكد عيدها كلا هيلادشرب

 ودعم

 منير 50200 ةيفدو نع ند وسد تا ويشيل عسسل هيك ماي سيتا خي ان ليت دين اان ثول ينس ياا ا 0-7

 م . ١ يح 1 : 7 : ن

 (فاك) هافلافرخ * فاكلالصف ؟14

 ليقو لمقو ه>ولاول عت ردك هر ا | و 20 اوزمغت اك نا ع فاكمسسملاك

 هيوءاقأك لا ربعي و فاكدقومجولا ىف وكيداو وه لوقو : ةردغاوداوسلا ينو
0 

 و ل ًاروثو هنرمشد ريغيف نال او نولوهو ةصاخه حولا قاذع لك أ

 -- سلا هسا 9 همس هم

 زيعبلاو فاك ءااىملللاةبو 3 اغلك ادلجو ودي وسوم 001 رولا فددجاتلا لاك

 سالداو د هرج العر اديد ثعبان اذا ىممالا ىطياوبن 4 فدو كب فاك اللا

97# 8 

 هرعسش ف أ ارطآفىربو ندا ةرج تنك ذل فك اتمك لاق« 10 1 كو صاادع

 نمهريغو رمش داوسلا ىلا برضت ماع م ناءافكلا اووهامقارت-الا ىلا داوس
: 1 

 نم تناك د يذوب يبل كم فو هنو ذك ئثلابفكو ارذعلاو انا || ارجل ءاعأ

 فكما دافكملاو ءاسنا بحب ف الكم لحز 1 داع اس راما امك َ
 دعا -

 هتفاكتو الا اذهتذاك لاق ثمللا هينعيالال ضير رعلا فكستماو هبنعيالا فعول

 5# س هَ و 5و

 ثيدحلا فو هب هبت ىأرماا ذي لاغيوقسأةئانفأ !نمتفلك- أم ةقاك-_ ||و

 نامءثي داى و هيو هيتعاوا اذا الاءتفاك 2 ندوهنوت طلعنا ٠ اوك أ

 اةءاكت هفلكو ع وباقل غش عم ىشلانع ريل ااومهل ب هانا ل هيراقأب 5 ظ

 و :دلاىفو كاع فال لعوتق ثم لع تق ئنل !تفليمو هيلءقشيامب»مأكأ

 فلاعتاتكلا ةناوخال فاك تالف وهتلم هاذا هتكون رقلا عب تفك ارأ

9 20 
 نمءاربئئماوأن آثددلاىفو 0 وشو 8-5 الا +قطلاذةفك م ئشلات لاشو

 نعّتخلاو لاؤسااةرثك دار فكس || - نءانمنهدعهللا ىشررعث يد حىفو فيتا

 هدمسنلا هنت ”أاملومقو ةعبرشلا رهاظيد خال اوابنءث دبل بجمال ىلا ةضماغلاءايمثالا

 2 وأ !لاق دعو ةقشم ىلع همت هقاكو مالا نك

 ةزوس ع

 فك هلا .ادولخالمأ 3 فرم نمةسس نع لدربهزأ

 -2- 2اس ص

تدحاوفاكتلاو فكل اىعو
 ةلوقوةفاكن ”اه

2 0 

 فذاةتلابوانايح موس 31-3 تهاوغست 'ىلعني وطين مهو

 نأ اورو ةذاكت عضو كب تأنو خو هلداوالىذلا عمان منوكي نأز وعهد سنا لاق

 0 3 نتاكتا لعيوب نهو * ىح

1 



 ر ولا فافكلا وى ربا اهنعْتك 2 ىأاهنملان أ الو ىملانتالنأءانعم قو ئ

 8 7 , #0 2 اوما وح َِ ا ا لا و سلا دي نص تو اا ا ا ا ا و ا و و
 و7 7 8م

 عادل (فاك) ءانلافرع 5 فاكلا لح

 لاق دويل اف فاك 5 أوةيار عجب وهو 3

 2 2 ةسو
 3 و تملا 7 #3 هس الابن الا ْ .

| 
 ا

 ل 9 رغلا لاك هل نمهدلح الما اذا هيدأل ف افك
 وو ع

 لد. أوو مع ءالا قاقك وكي 5 مدع ديد قاهار كوشك

 عمم الا عماد ةدلا ناكو ملل زَتكمناك ادعي ميك ةفاخب ضعت لو ةالاشارأ

 ىلارعالا سا هدشن ا هلوقو

 7 10 5 9 1 ا

 ليلا واجص ىتحانل د ىرخأ ف كذوةرامم سوف

 رمش هلو نفت سيلا ومدي سارا لاق ىرخأ افك قذخ أن قُكتلاقلاهرسفت عار

 قى ا 0 'رل_بقأطت لوقت تدم لاا ذهرب سفن ىرهوملا لاكو فاقكلا| ا

 ىا ؟ قافكَلا هحمْع لاق . ىمدالا لاقو املعرد من ن ةوايعدا 10 ىهواهتفكق ذخأ'

 5 1 ءادبالاك 0 د>-قو سانلان تل امهدنءاما لخفاهيف سل ظ

 متفلاب هلا فانك ىرهوط اادحأ ىلسعنالدأ رتل لددعا نكي اذا لوي فاك ىلع

 موس

 ُثددحلا فو ىغاى أسانلا نع فك اموهوتوقلا قزرلا نماشيأ فاغكلاو هسقومل ثم ظ

 نمش او ايفل تزال تق لركل ىلعىذلا توقلا نم اكل واف كد ممل قذر لج !مهللا

 ب 5 0

 ىوريلادبالالوقوشوا

 ايلالو لعالاف امك نوت ه* 5 نم ىلفحتيلالأ ظ

 ىذلاو هننةاتكلا ىلإل وىلعال 04 داق : نما رعشيدحفو

 اج ارت هءدارأ ل قو لاخلا ىلعبطاوهومبلا احل اردشثوكمووشلا ص لل |
 9و 56

 ساصتسللا نب ديعلاق
 و

 انافكو يو اناثكءىذي #4 ضقغي) قربلا ىرتراحأ

 ١ ةءورلاقو
 #خ مسوورس 2 م سي ص وجبل ع

 فاغفك ىكراتن أ عفالاو هَ ىفاضلا نادل ىطح ثدلف

 ا م

 ةلاجولا واعرب حقكم (فك ١ ءاقحلاهلقلا هيىؤعي ةسفم حبو ءاكح "لج رلا فكللاو

 ) رسشع ىداح برعلان اس ؟ ب (

 ىطح تءلفةبورلادو هلوق

 دقو ابهنلا شماهىفزملا

 ىعدلاَةيف ريكا ىلع

 ةيورادبز وأدشلاأ فافك

 9 تلا ىظ-تيلف

 ءنىودوعم



 يل ءافلافرح « فاكنلا لصف 11

 م وسو

 || هلوحاوعةجاودباو ولباس ى أبلطلا ديانا وقلما فدشي دنس قو نازمملا ةفكك

 ْ لاق عملا ىععنوكي نأ ل ة<ةالصلا ىف ىئعبا الرام الن أت سه أثد دل ا ىفهلوقو

 5 نوكب نأ ل ق#ولاك ضرالأ ىلعاهةلدوصسلا لاسلامرتسالا مامسوءنمأ ال ىأ ارب الا نبا

 3 سمو < <

 1 | لب نموملاوخأ نموا تيد 2اىفو ا.هضدالوامهعمج ال ىأ |عجللا ىعع

 1 و هم هو 22ه 00

 ١ اعمل ودن ا ٌأههج توفاي تكد اح ثدداهنمو هيل ااهعذد وهتسشنعم هلع عمج

 ىك ةءاورفو هفارظأىإ هدو يعم ىأى م روك لو ناس

 0 نورعلا ايف ىت لأ رمل فقكلاو هلم كرت اوهبعدى أ ىءأرن

 ”ت 2 3 هم

 بو رغنواتاقك سما 9 انلاسر تلو فوك ىلا ان 15

 ّ د_ةارعم دارأل قو ةعم_دنا لبالا دار ل ةو شك ابالغ تافكت ادار لبق

 ظ سانا نم ةعاجلا لشوةعاجلا ةفاكلا ولالظىأبورغ + نيل ةرقو سس ناب كيسا

 ظ دك 0010 :مآنيذلا اهيأ اىلاعت هوقفقدساوألاقو مهلك ى أةفاك ميدل لاب

 نأ ودق ةطاحالا اوعسجلا ىعع هفاك لاق
 ىىأ هلك سلا فاولخد اندم وكن

 ٠ اع

 ُُط هتدشاح ىهو صييبتلا سك كلذ نمهرخ ىفئشلا فكيام ةغلاقاقتشا ىف ةفاك عمو

 نأ عنج مال ونا ةفكت تع ملول فاول ل ا هفرق- لمطتسم

 ىهونديلارب ا ااا دا فرط لقاذ-هنم هو عنملا كيلا لصأ ورم

 اوعي اذه الا ىنعف راني نأ ن مهرصب فكدق أف وفكم لبر ليقاذه نمو عباصالا عمّجارلا

 ع ل كل واد ب نكمل الشال تتسع مالسالاف

 ردصموش الا ل2 يونس هنا نك رسما اولا و ىلاعت هلوق ف لاق و هشل دل دح اوددع

 ْ 0 !و ىنثينازو الفاف نيطمحت نيكرشملا التاق عضومىفوشو ةبقاعلاو ةمفاععلاك"هلعأق ىلع

 اذهو ةصاخ كلذكو عمجت لوز ةماعمهلتاف تاقاذاكناا6نيذاك الوتافاكم هول. اقلاقال

 ىراصنالا ةحاور ننا لوقامأو ىره 9 نيد وصلا فا
 9 5 رس ادعس و 9<

 عسل ال ضرسلا انياعاعمجب 5 مهلا رف فاك مهيلانرسف
 اي

 رج الا لوقا ذكو تدبل اود نينك 1 نع جاجا عيال هنالّور ؤرمضهففخانغاف

 م 32 هو

 اسوق صرب ن من وسلا 5 ”عوسءازتجباورلا هلا ىزج

 ىهو



 ” يي 022

 ؟ءا16م ْ 0(  ءافلاوزح د فاكلال ضف

 ل 03 3 سد 9تو 3 1

 - 0 و ل - /

 رسكلابةفكوهف رادتساام لكو فانك هعجبو لم رلاةقكو هتيشاح ى غو بولا ةفكو مضلاب

 ةفكاضي أ لاقتيو لاعا نمرد حنا اموهوةألا ةفكو هتلابحى هودئاصلا :فكونازيملا ةسفكو ف

 عاف وقلب الا ةكدهاشى ربنبال اق 9 و ةلا,ثازمملا
 لبا ةقكب وللا فئافلا ىلع »*  ةضور كفو ضرالا حا ناك 1

 قر

 ىففتكل ااودثادلا ةلايح .كلابةفكلا دداو امد سهأ 5 -.دلاوُةفكلا ءاطعشي دح ىو 1ْ

 ريدة سمى رم 1 ةرامحأ ع اًفافكو هيف وكت ارادوا

 ةرمسكل !نازنملا ةقكو لاك فافكو قي 8 وديا ةلابحو الاد 6 ؛ولاةرادك |

 بوثلاو لم رانك ليات ل --- 0 ١

 هلرطو تاج مضللة ماو اوبر نيش ةلاولم 0 در ا

 هش ل.س ىفو هسا اوحفىأ فمك 1 8 ربعتلا وباصكسلا ف صد ههجوهللا مرك ىلعثيدح قو

 ثا تيفو هنا طايركسملا ىئاوس فلنا راسلت زيا رك طاق <الا|

 4 هل و اهلاويه ذأ ىأة كر 30 !لاقفاق اسيل ربنا لحرهل لاك نبدا

 اليك 00 همك 1 دولا يك ديت تارت كلذلك عج زابفيدهالو جادت 0 ثلا

 5 رول الا دبا لأالث يدا قو فكلا عضومبوثلا نم قافكلاو بده

 نذألا فافك:موهفافكى ثمَصَملكو رب رحنم فاهفك بنحو هما أ اودي ىلع هن ىذلا ظ

 هيداصرأم هفكلاو 000 لاند املا ةلايحة فكل |او ضب ؛ًاروسكمدئاصلاةفكو ردلاورذاظلاو |

 باصسااٌقافك و هتيحأت باهسأ دمك و و اومئانك ربا 01 ةوطلاك ل بص ابطا ١

 ريدتسملا فك. لاوهبل اوحاَو ناس اء وةقوحلا قافكلو نك. عبو اس

 ايست

 1 اك نا لعل اومشولا هوس ضعي نصعبو فك اك فعلا وكلك

 سس مح 0

 لأ ةقدد_صلابف كلك 1 عا تس هنأ يتلا

 رادت انور رشق م ري وما مهو , بون فاك موهو

 لاق هيداصدأمةفكل او هل أوق

 هيتك مضيبو سوماقلا ف

 ميك د

 ةفقوحلا فاثكلاو هلوق
 لصالاب اذكح ةرتولاو

 َح راشوإ_ه:و اط وسم

 هت هدك هر سوماّملا



 (تففك *اقل افرح ء فاكلا لص «14

 هادمو هحفقك لدملب> رلاتفك_فك ودد>او ردصملاوىدعتي ال و ىد عت فكف كا نع

 دم زبألوق
 9و 9 7 / ةىيب وم 9 "2 7 6 ا

 رقع نهو ىباك أمك.دعتفكفكو « مكبالك انالتنكس فرم

 ْ رودنمو: أ لافوههفكفكو مراد كوش ءنكلان لهل قار ككيساو

 : «املا فئنثلا تضضضح اولاكو ىلغءافعتو نيت الو ةك اذهو فكيف كو نم ىدنع هلصأو

 000 0 21 لي

 نهذامكم را دقو فياكما عج اور رضلاف ةودكملا وت توما و

 |[ ىذلا ذك ةفكفكلاو فكري كفار ءالاننالاقو فكدقو ىج أىأ ف وفم لجرو

 ع يكل درك رم تت 2 ونيعلا عمدت مكفكو ءىثلا نعءوشلا در ىأ

 ةقاثلا تفك 1 وهند نع عفت رااذافامنانس تفك دوم اعربسفيجتالا وبهذت داك

 ظ ى> نامءافمنمنونلاكفدح وتر ا نم عباسأ|فدح ص و ملا ف فكل ا 56

 ظ ةقكبهسشتلا 2 داو كلذكو تالعافريسصب ىت-نتالعاف نمو لسعا مرعب

 لاعؤفوةكملاو قصمانبلوقاذهءد..نبالاك هلي:فرطىف نوكتىتلا صممسقلا

 ُُي روثلا فافكو ف وفكموهليلخلا لاق نوذل !تيهذابلف نايعافمول دأ ناك لمعاقم ضورعلا
 8 مع و 8 2 5

 ىهفو هتيشاح تطخىأبوثلاَتفَدكَو ةرمةطايخد عب فك اذا صيرخدلا فكي وهبحاوت

 همسك ا.ه ول همك هل سا

 00001 اب ردو سح م ةوففكم ةسع وشل دعبةيئاثلا هاب ملا

 ع 2 قلاقوقكل ادار اةفوغ م ةسعم .ءمكش راحوا 00 لهالة بيدخل

 ملصلان مهيلءاودشناو اومتكا ا ولغلا نمةيقناجنأ ارودصلا الئماهم رض ذو تلف و

 عاتملا رخافوب ايلا رح ىلعحر ع ىلا بايعلا.بولقلا اهيفىتاار ودصا|ه.ثةبرعلا ا

 اودقاعتام بعت وط ولة ال الثما مفام ىلعةح رمّشملا بايعلا ملسو هيلع هللا ىلص ىلا عش

 : ١ رعاشلالوقهنمو

 رصت ةمومعلاءانأ أليقناو « مكشب وىنيدولا بامعتداكو

 نبل لتعم ةفوفكمي لع يكنس وانت اثنا قدمو لابو دولا ا.عرو دصلا لعق
 تناك ىلا لوح تلذك حاتم نما فام لع تل رمشأ اذاةسعلا فكس ا اومكت اخ ملا

 اهلعاوحرمثاو ءاع وىاهواعحدق ,ماك اهنعن 1 واهو رك الن أ لص اوحطصا دقوهت

 ره وا



 فدكنسشتا هيرو در نلت 00-0 "تيلي لولا

 نالت (تنك)  ءافلافرخ « فاكلالضف .
 -بتبببب أك #ٌٌ 3 0 ا ل يي يي م 5

 هلاحدق فصي لمقم نبا لاق مش رب لهرطت
 ورومدس مهو 5 دس ص 1 و 3

 ممل ةفك لا نومعلاوادن * يس طاخاو كا

 وه ”ةه مو ةهمو ىو

 لطظ :: د قذلاك كل_.-اح ىلع 2 اءعضتن أ امهالك همقريستسما وئشدلا تففكتسا انشا

 ىرص ودا ينكللا ب تفظاذا هسامع تدكشتسالاط سل !نستدلو 1ئودع ىعشلا نم

 نإ : 5 سو

 سلا نم لظتست ىذاك كل بحاح ىلع ذاديوشت لإ اودوه ست هكذومسائشلا تففك سا

 هسلانورطتر هباوطاخأ ىأىدلالوحموقلا فكيتساءارسفلالاكو هارتلهءىشلا ىلارطنت

 !:ةفكةساانويعلاوادب #* ةراسع م سا
1 6 

 ىأرالح رناثي دخلا ىفو فك وهفكب هملط* وشل افكت 5 ا 3 ؟ابناويفتكشسا ْ

 مسالاو نيب .رغلا فىورهلاريسفتلا وُ سانا ناكو نمو السعف طن لظ ناك مانما ىف ْ

 نانا ةلاعم_هعدت نأ ن مربخءامنغأ كنب و 1 1 :دذا ىو تلا [هنم ١

 : ا 1 ا تلل لاق و ملا اهنودسيم ينكح, سانلا نولأ ل هانعم

 تيمكلالاق هتك ْ
 مم ع يمس موو

 اهلاشتتا عطول ا فك تسمادياويفا وعمطنالو

 نسلنلا فنك نالفولاش سانا ولاد هفكدعنأ اوه تسل و نكمل وىر م

 انين ريكس ريثالا نبا سانلا فكت يدعم مفلامعسم < قديش داى و

 فاكلا تغب ةفك ةفك هتسقلمهلوقو ع مم ماعطلا ماقك لاو أ هتك ولم | ١

 0 ىلع وادحاو العجن اع«ااه-هو َة ةهخا ومهتليقتسا اذا كلذوا- افك ىأأ|[

 الو لقا و رس دك هك لسو هللعهنتا ىلصءنئا لوس رهاقلتفربب زلا ثيدح فو نقع[

 هتيقأو ليسا فكل نمةرملا ةفكلاو هعتم ىأ ريغ هنإ زوا < نعدمحاصفكدقامسهنم ظ

 روررخ الانا ىلع لمادا اودي ونس لاق ةهجاوم هاى ةفاضالا ىلع ةفك فك ومك ةَك
 ىاذكهاذهلعجامناةفك ن ءةقكوأةقكل اًهفكهتقل لوش ناك هب ور نأ معز ساو: ّنأ 5

 م د سعال ن نمر اوان نوكأ مالكلاادهلصناللاهل اولا

 مع 65 م

 يل ءاوسافك 2 :تسوسلاو ا .ثدللا فنكت د و 02

 لج رات فتك ىرش دولا هيدود نمهنعدر وأهع رعت قد درا ذا فكشكى ارعالاّنا ّر رواجاوم .ردالا

 تدسسسلا



 ردي نكي عر كيرسع 00000 ا دا يي نا د سن ا ونفلاب هيو تا كاتس ون ايو دفع يعود

 (تفنك)>؛ . ءافلا فرت ا فاكلا لمت 0

 ىالاوذلافو
 < ءفد 3

 مدت ن عبمامدتو انسلع يف ع ركفك هللةينامز 91

 مم © 5 23 9م رص

 رولا ا 0 لاسيما فك تقلب

 ا 3 20 وهر# سد

 ىلع ا قود بم ىورو'

 همو نت ” همدو م سوس

 انضخافك هيصشك ىلا مضي + امناك اًيسأمغمالجرىرا

 أ هيصشك ءاهنموأ م مطبريسه نم لاحوا لبقو وضعلادا رأامناليقو رك ذفدعاسلادارأ هنا

 اا الي ةراق والات فرنك يي ىدولاتلل ا غاز واصل وسلا ل عفا

 ظ لجوزعهتلاوعدي ىلذهلا

 فوح 00 «. فيلا !جانَحْلمف
 هورعو 9ع م

 ْ ٍفونكحم يدلي لب اذو * فنيه مراصل لك

 رجب نبال ىرب نيا دشنأو هنمرغصأ هلا ىنعب فاو"

 ه و 2 هير 3 5

 فوذكلا سند !هقادبعو #3 نيكس ىلءتيديدقام دي

 همه

 ةمحالا ىلمللدشنأ و

 7و 8 - - ججو ا 2 8

 فوفك ءاطعلانودتلقاذا « لئانوفاملا مسكت لوقب
5 0 3 

 ةزجنب ىلع دشن أو فافك فك ع جب ىفءاجدق و ىرب نا لاك
 2 مو ِ»

 نما مهمديأ فافك ةعطقم * مهنولط» فاورمذأ ا نومي

 ةيان'الاو ل اورقلا لش ن ءةناكوهريثالا نبا لاق نجت رلا نك قاههتماف اك ةقدصلا يد حو

 2ةووظ د دح قو اريبك اواعنوهشملا لوقياع هنلاىلاعنةحراجالو نجل فك الفالاو

 رعقدص م _بوهملع هلئا ىلضىنل الاقذتدع اوك ةئملا طير عت اءاشنا هللأ ْن ل اهنعهتنا

ِ. 0 , 

 09د رفسلاو ه.شتريغنم لش عاهلكو ثد دحهلاىدنلاو ةئقلتاو فكل اركذرركن دقو

2 3 - 

 نيس نكتاردخأ اامىلع اهب فكي ديلا ازا طم انكر راوخ

 سوشلا ىف اهيلعمثك عضو هل فكما اواهرت ذقاسورا رخالا يسم ومد

 ربط



 11 (ففك) ٠  .ءاقلافرخ + فاكلال ضف

 لاق هنأ ىىعمالا نءددسع :ونأى ورواُش ريع ودقدتاع نم :واه-اتندعب ةقانلا لعلم نأ
 3 ه4 6ع 9- 5 2 2
 ىاموقلام شك اوف وشك هقان ىرخةجعا وعلو :منئنسةقاثلا لحلم

 ةنستكرت نونا ذافلسفلااهيرضي نأ لإ الا جاتند دوح ًاوروهنموأ لاق منهل تشك

 لبالا فلسفلا لسرااهجانتمو :نمةنسلا مامقتدنعكلذ راها يصقاهنع لصف اذا للا اهب رخال ْ

 مع < هل كل مسأو اهداو فنعضأ وابتملل لقأ تاك اهجاتند_هيةنس متل ذاواجب رضمف أي ىل هم ىلا

 .رهزلوقهنمولثملا ىلعافاشكُب ردا تءقلو اهقرطو
 0 اي © مو س6 اوس 5 د را 7 3

 0 ؟مافاشك د ةلئو #3 اهلامثي حرلا ل ارعمكتكر عتف

 حامعلا قراهمانأدادّماو ب لاول نإ راهنت نا دحباف اشك اهحخاقلإت رضضف ٠
 هس

 قست كلاو لكلا قو شك ةدحاولا اشكر *كمهلب تراصاذاموقلا فشك 1 مطفتف جنت ظ

 "هللا تقع ] 06 زر اهلعا نتةعتلاش ةدكلا ف شك او بتذلا بيسع ىف اوتلا ا
 فك (ننك) تفااك رهن نملدباهنبعنأ معزو ف. وأ ءاكح اهلسأن متم

 لاقفأض ونيف يك هلآسف ةحارب هبت ناك الجرن سطع ثيدحفو هعجاقك هتكيتوشلا|
 قوفت ردا ودنا ننكتاوكذفلاقو قا :دملافكَلا وةوشاهعجلا ىذا مك |

 ءارقلادشنأوى ىاناهتضار ككاقعا

 ارمشعلا ىلا افك تلجامو * و * ىَب ل ىل ىقتلح لد ءاماكيقوأ 1

 0 2 هك و ا

 اهادن]ذخ لضاوف فكو #* رضافكف كن افك هل
 ا

 رهزلاقو |
 س تم ه <ر

 20 رنمهديفوتراط 5 الدبل فك وخاماذا تح :

 ىنعالا لاتعلاب

 .و 809 : يل هيون معا 86
 يجي لالالا ذارع رخآو هه ةديشمفكف قدصا ديا 7

 5 اىلاو سوسع# و7 - ُظط ا

 هباشخ اميركا 0 ةوزهيتاازع: 3 اضيالافو

 تيمكلالاقو لاق
 م 0-0 ُءء 070 ٠ 7م 5 و 9ع

 انسخابالاا هيلا فكتءجاك « اهبوهش يش ىهوارازن تعج

 حلا هيتناك الجرنأ هلوق
 قىذلا ولصالاادكح

 فاوملاهإ_ةندسو ةباهنلا
 نا لحر هللاو ايرسق

 هففك !لامذاق عش ىلح رب

 اهبةيسمعأ ىأ هق رك

 هيدكص ءاو>اهلعجاو
 مدعم

 ع



 (انششك)"' ١ .ءافلافرخا « فاكلا لصف 0

 اشك هفشكم مالا فّدكو ناو «ذمىلا عسطقتلا قل ةئفالو ءفم قيذءانلا تفذح تالوعمم
 كثيدل ١قو اهيمادابىأةواد بعلابهف اكو هراهظإ ىلع ههرك أسمالا نعهفشكوةرهظأ

 ةرب رسم كضعب لعول ىاريثال نبا لابو ضعبأ مكعب بيع كارل ى أفا دتام ع قا

 ماو

 زيزعلا لي زغتلا و ةمئاهلاوةيذاعلاكردصمةفيشاكملاو هنقدو هنزانج عسيشت ل قئتسال ضعب

 لءقوةفْر الا تفزأ اهلوقعجاسيل اءايز1تلضدا فا ليقف ةفقاكه قا هنو ذ نهال نمر

3 : << 2 - 0 

 0010 ةماعلا بنتك عازف تا نود نمامل دل هلوقعمباعث لاكو ةغلاممللءاهلا

 ىدح هنفشت يأ مناف كدضاذا افاشكإ لج رلا فدك اوانلقا6 علان .هلل اذه ىلءءاهلاف نيملاعلا

 و س ع

 تدك ًاوهوافتكن نك ة عزا نأ رعشلا صاسقنمبالقا ةغشكلاو هرداردودنلا
- 

 و يمص

 خوفابلا لمقةسصقلا ب كارو عرين م دابة مارة ]كلل اق كتكتلاو

 تا اروختءاطاعرويصالا صاسقف زر اد ىو مالك فشك الاردصمفشكلاو

 ةو <

 ا بالسن ير هتلابفشكلا ىرهوملا 6 انش رف ىوفةر د٠ نكت لو اهمال

 يشك عضوملاكلذو فدك أل جرلاوادمصتينقتاربعش هوورب ”ادامن "كك ةيصانلا صاصقنم

 تدن:ىذلا!فشك الاريثالان بالاك فشك ؟ رح باش درعا ليش باش هفعيفما

 والا تكنو هيماشتت ب رعلاو لسرت# نت داكتنالةرئامثمتضان ص اصق ىف تارعس هل

 قيل طالعنلاوجل بز زحلاق دعب ستالون تكك الاوت بونك اما اهنستسوست

 تهكر سك قوزع ونطق ربا انقل نوقدسرال نبذل قشكتلاو نرتلا

 سرتئال ىذلاوهو نستكا اتي رئالا و الاك د. شك الوساك.لزافواذ 1

 دشنأو فار الانبا نعاو مزمن اموقلا ف ثكو 1 وتر غفشكش ةبقاعسا
 ا

 مئاصب رسلاع وفا وفك الو مهي رلافالو ميداس مدا

 اهب رضي ن أوه ليقو اهحاقلنامز لوران كادوا اواومزهتن/ىأاو اوفشكالو

 لي نأوه يقولو تميس 2و ًاندنلا وتمنيتنسا ملع لم نأ اوهىل.قؤ لن :اح شه وزنا

 6 عجلا 59-52 هو اناشك شكت ةفانلا تفشكس ا”الثوأنتنثا كلرتنمت ةنساملع

 قالا زمالا ىمتووتكلا وشال يذهتا افاشك ماهل :!تدقأم مولقلا نشك أو تشكو

 قاشكلاو ًاطخريسفتلا اذهر وصةموت لاق قاثكلا,ردست هو .لماح ىهو ل مفلا اهب رضن

 لتشللا 2 لا
 ٠ .0 نأ



 64 (فشك)  .ءافلافرخ »٠ فاكلالصف

 8 و و ًِ 01
 هح ولا فداك نحر ولالا يس لابلا ف شاك لح رؤ هلم ا هملغ مطر نأ هلق هوك لق و

 راعتلا وير فشلاةتبولاق تون كاواف ردك سكو ىهجوف نيل لاخلا ةوس 0
 لذ عماش واق اك انتم إو اهتكك أنتما قو ترانا نمل زهر هنزل اعتدت عوز قلل

 هنو مذدعل صخو هعطق هذ 2 قا هقسكي لا تتكو عسطقتلا ف سكشلاو

 ءاهنا تيدا فو ”تةطفاممةعطقلاةنتسكلاو ف تكل او اك لازم الار

 ىذرءاد ردلا نأ ثيدحفف ونقل ..مةعطقا ةقاسك ا راكييسنالاالطلا ةدنرأب

 3 ك عجاج ”اكوريثالانبا لاق بوث ةعطقىأ ف اسكه يلعو هيأ ارم مضعب لاف هتنعدللا

 ناولو زمتلا فو فسكاو ىينةضارع تناك 200 وباصدلا نفسك فكوأ

 فدكلا لاه فدك اننلع تعزامدملا طقستو ىلاعت دل هاو هلا ”ةسفلاو نما ورب

 5 5 7 دلما ؟ىنطعأ لو ةياس ارعأ تعمسو لاع عاملا فكل اوناسهيوسكلاو

 لاقو - ءوةبشعل ثم ةفدكل اناءاسف كلان روكيدق ةولعف فسكوةق رخل اوقك ةعطق

 هلعجافسك ارق نموةعطقلا ى وتس مجايلجاك ًأرقنفافسكو اه 01 رق حاجزا

 نع بهلول ئسو هني اذائشلا تسكن دققت ءاوانملعاقبطاهطقستو لاك ادحاو

 يملا قرا 5 ٌ ماتا يشكل اقوه عطقى ابونا تهكم جاوق

 و

 لاقيت كسلا ا رةقنكو هكا امد اوف زلبا رفكلاو فكنا نئاؤتنأ لبق
 3 ه 20 0 7 و 21

 هتئدح فانك هلا كو طيش لو لمأت ناك اهؤاح 1 اذا ف _ءاكوهفيإ أف سك
 م 7و <

 50 يقرع تحاعقا ذازنعبلا تغَتكو د-هموهو بوقرعلا عم ف كلاورمثلابه سن :

 ترويع راب 0 اج لح لا

 هس قرع سب سرقوا كاني لخرلار“ انه نود عطلات ْ

 فثكلا 0 نفيسسلا,هعطقىأهتلح ار بوقر 2 اوهيضن تيدا للا

 ىو<

 طدر ع ا دفدلو اشك فكي ف كصليضيو يداوم

 ىقلار ةصلاو فشكسم ارافونكي ينك

 س مو ة9سءو يدوس هموم ا

 اقمشك أطب راغلل عفر 5 ند .هالال< زشِجأ :

 لاقي 8 : ير 03 ارتفّبا هلا ءاضأ عملا ذا قزملا تأ قوية ولا

 دس لوطقؤ ألا 42 ردا عرس لا ضورعف فوشكملاو ءاهسدلا" الماذا زل فكن

 ) رشع ىداح برعلاناسأ -51)



 فنح سب . كئيساتيال»
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 قل © كانلارس « فاكلالسف 4

 قو قاكنلا, مثلا ىف ةعامب هاوروهءانئانامهيفةعاجبف اورو فاكل بام يف ةءامساورفرمقلاو

 دس تول ناف كش الهتا تانآن مناتبارمسةلاو سعشلاَنإاوورم_هاكوما هك ئابر عشقا

 1١ نفوس اونيمنلاف وسكلا نوكيثأ ار ةااراذتخاوهوةغلل!ىفردثكلاو هناملسالو

 ” ار اياد تلا ها هر مقا دب ابو قي اناومق ١ اهدهكو نيل تفي

 | لعفدز ورمقلا ف سخريثالا نبالأق هنايمالودأت ول نامت: الرمقلاو سهلا نإ رخآ

 سعشللا ريثك يم ؛دحلا ف فوسالادرودقو لاق هلعاق مسيرلام عفو هللعفلاناك اذا

 هريك ذتارمقللا مبلغتفاذ هلثمىفهقالطاامأف لاق ني ل نورك اةيلاظ فاما ع جل و

 ىلوالا ةباورلا ىف ءاجاملاضي أ ةضراعمالورمسقلا صةعامذ امهم عم سوشلا ثدن أت ىلع

 .ايكلاو ىف 00 ةدرفنم س عشلا ىلع فوسؤنا قالطاامأو لاه نافسكملال

 كلذ ةماعمدقت دقو مما دسم راطمفاسختالاو امهمالظإو اههروز با هذ ىئعميف

 اهءوضناغا ذاموهنلا سعشلا تفشكو رابنلا تدوس اذا سءشلاتةسكديزونأ فش

 ريب لاك ىدعتيالو ىدعت مودل  ةساك ذشنيج سولاف ئاهنمد سلف مولا ىلع

 3 ارمقلاو لولا موش كدلع يك ةفراكب تسيل ءلاط سلاف

 ةعشاخاوعولط ىفاهنالرم-ةااالوم وعلا ءوضف دكت لو كيلع بت ةعلاطان من ءانعمو لاق

 ةماعأا رمال بع لاق نا دبند و>الانأالارم_ةلا فسك كلذكو لاق اهلر ونالّديكا

 دحاو ايدو ا قينلا توتة صولا وتل كو وقت

 ظ تببلاشدلا ىورو

 اكل 3 ءالام وغ كل كس # ةءاطبت ياكم

 1 اءاومسل اًرطم كت "االلوةنأ6 اذهو ه.صنف هفرمد ترق ةعلطام وم 1 !لاعف

 ارعالا نبا تدمسرعت لاك و هتدصاقه سف رص ن وقل ف ةلظ ام 1 سهلا عواط وءايوسلا

 لاك هلثم قاسكلا نع ىحو رمقلاو موكلا تمادامىأ ارمقلاو ليللا وح كءلع ىس لوشب

 ءاكي مولا باغت سعشل اف هستدكيف هتبك|رةسبلاغملا ىنعم ىلعدنا بف نولو ةيممناءارغلل تلقو

 هتثدح اذا ف سكن هلاتفسكو هنمنيزقالون اس اذهام اقف نحول اذهنالاقف

 د تسع م
 7 نمي ونوع سس مو 1-7

 دمرلا ذأ 1 فك ضف #3 4 00 هم !بويغلاىرب

- 



. 

 وربما.

 ا (فسك) ءافلافرخ « فاكلال مذ

ِ 3 : 

 ؛ م 0 كلا هديسنبا فاي 1 55 ةدحاولا بر لا

 ا تس اذا ىّيااضارعلا طالغلا عدلا لوصأ فن ارك !لءقو يلذنلا عد كقزتلملا طالغلا

 هني مسوهملع هنا ىلص دلل لوسرهفاضدقو ىَتلإ اولا ثددح فو فاك الا لاثمأ تراص
2 

 هه م ه<

 مول هل ءثعبألاةريره كأثد د->فو ةلئملغلا ةفعسلا ل_صأ ىهوةفانرك انهقلعف غم

 ناكدنا نعي ئاركلا قنارقلاو ىرهزلا ثيدح فو هشونت عحاش  اهغين اركواهةهسةمانقلا 5

 هه همر م 5 تطال لا 00 5 :
 طل ىذل فن نكمل وهدفنا رت نماهءد>درح "يدها ! فن وفعل ىف هعجب لق اهيلعأت ودكم

 ةفينحو ا دشنأ ف ئار 3 دا ||

 ةمم هم و- ص

 اظقالو اقر 0 3 اطئاحنرقب ى ا|«تدعدق

 ىئ 3 رقلا ريشي لاق اهدي هتايلادتا

 هو. 2 5- و

 ءا اره ورسمت #2 اريدم لوف تفكشا ال

- 
 4 95ةودوم 255٠ )وس

 هعطقاذأ ف.تلاممن ليقوهترشاذ هوو فلن اونا وك تفك او

 ةدادءعو

 دشن ا وريشتن ارك دنا فهر اوفر ل لا ركملا (عفر ظ
 و وو 8 برعم 1 و1 د 28 1-0 و

 اهقولغمادوتأعاذا #« اهقوح فهركم شدة ءافنق

 || نيهح ولاكو 1 مك 1-5 0 الا نجل راثتتالا فاغفر الا

 و 1 2 اوةوهو 0

 اه را صارهفكماهانساضيرع ا ليف قم نبا ض 1 ىلع مشن ْة

 ٠ هلةمفهركملا ايلا اًضعب هضعي كح رو طاغي ىذلا نيل نمرؤنكملا 1 :رهزالا لاق

 بهذاف لاك فكيف تقسك نمدشلا كل كراج دكت ةيقلا كاكا ( فك (

 رهقلاو ىلع لوالاو اهسك ًاوهتنااهذكوأط وهو فسكت 5 اوة.ءضء:وتّدوساواهءوض

 هللا ىذررباج نعم دنا فو داولا ىلاريغتو هرووتهذرمقلا ف سكو سعشلاك كلذ لكىف

 هاو ركل ذكو ليوط ثد دح ىف سو هءاع هنن ىلص هذا لوس رد هع ىلءسعشلا تةسكد الاف هنع

 تريغتاذات فتك فاس هلا ترغيسكو هفراب سكن اذا ل سرا يكو تي كلا ١
 و 0 -

 سعشلل فوسللاو فوسكلا رك .ةثيدا فرركم دقو داو عع تف سخو سوشلا تف سكو



 (فشرك) -ءافلافزغ« فاكلالصقأ 2.5

 نمفرتكلا نالءان نوكب داوركاا معن ةةيقحام ىردأ الودد سنا لأق حارث ن عفيسلا

 (فدك ) فوعتلا ىهوءاضعالا فوسكلا ىلار ءالا نبا ةصاخ ىره زالا(( فك )ديدملا ٠
 مدع

دي د اومهدموومهتاذهو مهتكستسو مف هو يهتف خو تدك تعمم بارعالارداونف
 مه

 راشدمطعم لفن ولصالاب

 : وى .اعفريغنم هعمل نو اوهو مهيأ هرآو 3 ماقلا اذاراجلا فرو هه :هلا فر فرك ١١ هل اعفريغ مدعم توصلا 200 53 .
 1 . ) ( 6 ّ >-ء 35 . 1 00

 ىلعتلا بلغاللك رنادشت و هحفسش بلا :ودس ارعقرمنانالال ]وب مش

 مه وم ىث مه 5 3- 20

 اهساماووشنواءاصرتفاو #3 اهلك . اكن وفرت نم هلاخت

 عفر امهريغوالوبل او كورلا مش فرك و افار ؟واف 0 فركيوف 5 نوُرلاوراحلا فرو ْ

 دشنأو نفت ات قحردكو علوه هسأر عفر هو مش ماذا كذكرمسأب
 هصو و ع

 شخ فاركلاو لاوبالا فركب ف ارك راجو « انراحار ل وطاضخاشم *

 ظ دجاردلج مولا فركلاو ءاسنلا ىلارظألا ق مسي ىذلا فارك | هيولا نبا لاكزو باعقلا

 ب دوهعي شل وه

 اذكولدلا فركلاو هلوق
 ف راشدإةنو لصدالاىف وه

 2 4 2 ةهس7 : ثدأتهاهنودي سوماقلا

 تاقعاوت اومن : 5 ناز ازولم ضومملا» ءازا ىلع #* نابي لك أ ا
 ريسغىف روك دمدهأثلاو

 عسا و را امبالا نم. ينك اونايابنيناقماوت ررحوا مبناسللا نم عضوم

 ا هرئر لك دصلا تاذشنلاةئر 2 هضيتعم همسك

 ئذركل اوابعاب ني , وهنا ضعن ءلعجو بكا رداضنلا انركوءانلااسب أ :ركلا ى هو

 0 ( فسر 2 ضلا )لاقي ىذلاةسداملااملعلا ةضسلا ْ

 فرس ةيناَجباونأةثالث نك هناثدد+طاىفو ها ةاودلا فسر هنموةفسرك هتدحاو ْ

 عرفتي ترص تك هين ن كيل نابل كالقمر هلعجر الانبا لاق نطثلا فسركلا
 "0 ل دل 11 ْت 1ك تع ةضاحتسملا ثيدحف و ةناملبإو

 ىهو ةلغلغلا ضرالاةمرْكلا ورعوأأ تل بردك لبا فمركملاورعوبأ :

 دشنأو فاشونو فاشر وش نونو ةف شرك امو ةمَدرَلا

 ' فانتي 2ك نكسر و * فاشر ل 1 بل نما وداذكح ناحأ هلوق

 ف والا باجر 20 000 دم
 سوماقلا حرش

 5 فاوفألا ةرمّتماردار

 )كرف( 



 كانا: نك فرعإو 00 ا | :

 ١ ف ذي عيل ا ا ا ا صم ا ا درسا 0220000107 اا ل عت دع نورا نوح اق 2
  6 1"و 0000 4 ا 7 1007 1 ا ٠ ةخرا و يبس : . - +5

 ل ا : 0 3 : 22 1

 +.م (فنك) ءافلافرح «٠ فاكللال ضف

 ا فيتكلاهعودص قادو ناعم عقلا هه مالراشتلا حذقكوأ
0 

 030 و 0 -

 فيلذلاه يسم دعن نمداغ 37 قى ىلا _كملاهرهدهدر 1
 سن < م م

 اهعجود.دمخلان ءةبضلا ليقوةضلا عيت !ليقوهمشلان ءاكاتر فتك ىنعيفرةكلاهلوق

 ر رحلاف هيكل ملال قرارك ءانالا فنك وقتك وفيت

 و اها هسا م هع 9 مع هبا و © م

 سيدرعل ولا ىنمأ 5 اباد ار 01

 هديل د ىهوفتاكل اةدحاو لحرلاةغيتك نال |ةيتك مسن ضخص اغيسدارأ

 وسؤو

 ةماك ةفشكمأ او هيدي عج هنالا د مه ل رك اها انعالا نا لاو للراتب ظ

 ىاطقلا لاق ماكل وع عمجتوترا دلو اوةيدتجسلا ل600 ا

 هنو و و-

 فئاكلا تافطألا د: زعضفرتو #2 هسفنس حلا كمال ىذلا كوخ |

 مر 1

 (عفنك) كوة عادت بلاوفتاشا نيام لانو تالا كديوأ

ْ 
 زكسعلاهيفدوب م هنرأك مسا فيثكلاو ةفاثك ف دك ف كل فل اوفاشتالاو: رثكلاًدفانكلا ْ

 6 داو ناحل اوءاملاو

 8و

 مدا اعل يئالم 95 ىرألا نطايؤءاملا فينك تو

 فائكلاو فينكلاومديسنبا ام نكانأ+ تفتك د قوافاثكتسائ هلا نكس الاشو |

 0 نكن غلاك ارم يثكلا اضدأ اوهو ريثكلا |

 ا

 فرغت و 7 ماللسل أهم اهءماع ىلءىلا م :أ هنأ أهمنعهللا ىذر سامع س أ ثد دحفوهظلغو
 تى

 هسضو <

 طاغلا ا ةفاناوالعوغفتراىأءرمأتتاةلطتب دحن فوة عاب و دش ىأ فك

 رييوو ووو
 0 انما نبا دراران !اقداريسلرانلا ةفصو 'ىثلا اكتر فيتكو مق ئثلا فثكو

 هسصمو ذا 2 لق

 ن ا وهف دك ا اهنعدلا ١ ىد 1 ةيلشمل ؟ اعثم د لوح ىف ةوطغرلغلا نين اوهوفيثك عجب

 انأ ىلا ةسوز خلا ةأرملا ل وقد وم ءالا ةريثك فكم تعا وءىسون بونلاب هيفا 0
 ا

 ةفكللا ىهامتا سلعت لاق وةلثتؤملا ال اوةفتكشازن نفل " و يبارعأل نب ١ ءاكحة فوم ةفن هه

 | فدكلاو الوأ اكلات فؤتسادقىتاةفثؤلاو 0

 ضف لا



 (فتك) :  ءاناافرتت + فاكلالصف 5

 رافىدملا فتكي جالس عيرق * هن ن'اك ناكتسا ىحهتمشلأف

 ّ 2145 ةس د لب

 دسللاق ادي رايشمى تما ةرتكوافتك فكي ف:كمدشسنا ىربنباهدشنأ

 رتاف ىدملا ف:ك,حالس حرق #3 2 "اك ةانلاراعبب رز تقسو

 ١ ارطجاةح و متن ارو هنأ كادياذا ناك كوه ليقو ءاغ :لاد_هيدارحلا ناكل
 دا د مركسمو ةقتاكى الا وفتاك هدحا 3 ذيك ملط وبك تلوم

 ترهظ نا ادارسملا ع نمنانكللا ف برسعلان ةديايسوو متسول انافتكءاوغلاد عد

 ىشماذا ةيدس نيعتسيالىذلا فوكملا لئثماناز ”ضرالا فن ::ىهفد عير طلال وا مدنجأ

 هت تتلو راطدقام دا اردخا نمءانوعلاو نانتكحلاو ىذا لثمناك ادائئشلللاقيو

 ىبهفاماك ناولالا نم لسن ةدارحلا -جااذا ا حل >نامتسا اذا ىمعالا

 1 مثورملااهلوأءاوغلا دعبدار 5 ىهلاقيو هنمريطياملوأدار م انافتكلا قرهوم ا ءايوغلا

 : ءاننطاوخارضدلاك رعشلا قل قب دقو ىرب نب الا ناْفيكلا مءاغنوغلا م يذلا
 5 هس سا سي

 نان ىدوأدا اركا لك 00 ها عد رحجو

 و م < و2:

 11 كلر, ةروامل ام ومذبو د سانس 6 ناريطلا نمبر ضنا" :كلاو فّكلاو

 : انلا فلكلاو لا لايقل لمدن اكوا عك لح رات فلج م رودملا

 ناعم فصت با ارعالاءاسن ضعي تلاق

 ماو مح

 افاكهبدضعىلعناك ه هكر رش ىذبلنأ

 1 تسد و ناسنإلا هيتغتكي ىذلا لب لا فاكلا وقان' وفى أف اك ىفهنءاجو

 0 رش دقعت ىذا هيههشب هقلخ نمواد, تش ىذلا وهف 0 وشو لص ىذاك ري تعلو

 ظ رخالاىلاامهذج دشن يوُرحو نيدوعراسا وهو بّمَقلاو لحرلا ىف قانا فاكلاو هفاخنم

 كلذكوا راغصهسعطق ايدك معللا فدك رخ<الا يلعامهدح أ لْحرلااوند شين أف تكلا او

 0١ 1 يمة ع وبابلا ةيضةفيتكلا وىرهوملا كاذكفي_تايهفتكوبوثلا

 فيتكلا ل_قو ةفيعصاب مناك تناك انعر قال ليم رع نم ةنيدكلاو فينك وهلم

 ىعإلال اك ةبضلا
 + رم 0
 فيقثتلا كر هآوس سى

 سا ص

 وا



 م (فتك) ءافلافرح + فاكلالصف

 اهوةراهذاو ما هاك مهيح اونو مهينف أ ىفاهيمرب رفا ولا د مهقراغُال مهعم ى يفاهولماح

 لبقو دضعلا قوذاماريغورمجلاولاغبلاو ليناولا الا نمفتكلاو اهوسنيت أنو ردقيالف

 ةنئتكه عجب ىنامعالا ىح وءانباا| ذهدباو زواج لهي وبيس فاك أعاباونيديلا ىلع نافتكلا

 قو كل ديرب ل د !ل>روه-ه* ؟ىتش يذلا لاس را مق الإ

 ةقاو اند سلا فدكلا ميظع فتكأ الجرو ف دكلا مظعم كلغ

 فاّكلا وهتاعئثلكلدب رضت فتكل الكوت نبأ هيفا وهتك تمظعافتك فتك

 : وكي يعفو عش وللا كلذ ىقءادىأديدش اك ةيادلاىاسللا لاقو فكل فيو

 ىفتكلا لق و لهاكلا ىلي اموريغو نا الا فنتك ى اع ؟قعارغلا لاو تكلا

 ةسقلخ نوكن ىلا ب ب نمو و لهاكلا ىلب مناهغيضارغ نم نيتك ىلاعأ جارغنا للا

 ىرهوشلا لهاكلا ىلبامماوةيضا رغف حج ارشت اهمتك عو نقف ىذلا 7 رفا وأ ْ

 قناصقنكب رضلافكلاو حارفناهمفتك نفاضارلاءاف تلا لدا نمفتك الا

 انتكري_عبلا فتكو فتك اوهواقتك فتك فكلا عجو نمذخأب علظوهل قو ف تكلا

 لاقيه فتك ىدشا اذا دعت راسنا قا للا ان علظومفنك ىدشلا ذا اوفو

 نك الاردصت ف يكل اواهيلع ةيرضو أ هفك ناصاانتك ف كر هقتكؤءافنل قالو شك ال

 انك تكبر للا ثقتكو ةصيقت_ةلخ هلهاك امو ىلع انك ”تمضلا ىذلا وهو

 ند يارا 57 ىلعترُعو ىنلاقاهفأك أ 1: ور تعقترا تدك و تّدكو

 تشماش ؟رلاقفابنتي ارىذلاام هولأفةقباسد ذه« ىت لاك و اهضعنىلا ًاموأف ل_.خة عز

 تلاع 3اس : را ناقتكلاوةقباستا ف تكس دمرت وف
 هيسرتدب زن كلام تنب

 نافتكلاسراف قياس ا ةماج نيسقرلا»تعصماذا ظ

 تكرس اتفق تشم مها مهاوقو ىرشزالا لاق ننس تفتك[

 رقي ىذلابا ودل ع نم فاملاو باودلا نم فا اردسم فاّلاوسوشلا سعياهفتك ظ

 ٍفنكلاو اهيفن وكيف فاكالا فرد ىذلافاكلاو اكلم الاو .ةنكح زعل

 ىنعالا لاق ذي ملا

 0 انا ندع“ ابا 0 ١ دين



 (فتك) 2 ءافلافرخ «» فاكلاوفافلالصف عع

 اورد لاو 00
 نأ ىودالا نع متاحونا ى-ورفعي ني دوسالا ثدمل !ىربنالاقو ىفكدلعىأ هسسفْهارغأف

 ىلع ءلعجو لعفل ا عفترا نأ تطةسال فل ازئالنأ هريدقت نأرب دن ىلع عفر عضوم ىفلازئال هلوق

 لوقاذهذىرءنبالاق ةدئازتدملا ف تيذك كلذكوةدئازبذكو يا كيلع بذكمهلوقدح
 م و 1 2 1 2 ؛ 1

 قوسانلا فوقأوهلاقد وردك ةجسرت قدرت دمدقت دقو نيب وعتلا دنع مصرالو لاو ىيمصالا

 هبخأب لجرلاهم-مفرعيو اهفرعب ورام“ الا عشت ىذلافئاتلا اتاك ناك ارز نا ثددحلا

 - ل يح امام ا ام ا . 20 ٠ ؛؟ه|ه

 ةفاقرت الا فاق ةدمسئا هافتقاورثالا افق ل ثمةفامق فاته ورثالا فوقي نالفلاقيوهسأو

 عاني دو و د1 ا 4 .[ .٠ .٠

 كلفدتا ادعت هقوقث وأق :وقهذوقت هقاف و افام:ةاهفاتقاو

 وة مس دو ه م - 4 < يو و

 فود ونأضلا ىع ان زضلا ىلع « اهنسقاتعقاوطاب ل
 5 007 ا س .

 هنمو مهفي نمفءكفربملا مهفرال نا نيس هدو>و همرك لوقب لهجلا نملاحلاءوسانهنْرضلا ِ َ 3 َ . 94 . و م هه
5 

 قعر ىاىلام ل ءف وقتي نالفوردسا ةفايقلاو فئاك هس ابدلولا هَشلارظتن ىذلل لق
 وص 0 2 9 2 2 8 اق < ب ١

 فذقلا وفقلاو اذكوادك لقلوةيوىالك ىف ىلعذخأبى اس1 ىف ووعد وهو هف

 د سول لش فرقا
 0 م 0 0 ع

 معا ىدلاىشلا فوقن 5 مظعالا لاخلا هتتايدوعأ

 ىنعمليقو رلاو نوكثرو الئ او ف نوكت ىلا فورحلازا<فاكزا نأ ريسفتلا ىفءاح

 0 0 3 و : -
 ةتوقابنمايندلاب طيح لمحافافنأريسافتلا ضءديفءاجو مالا وح مح ل.ةاكرمالا ذُو

 نالواؤلا نماههنل نا يضقهدمسنبا لاك مام اوءاضم ءامسلا نأوءارضح

 ملء هاوءارلا نماهلا دبا نمرثك واولا نماهلاديافامسع تناك اذافلالا

 اولدنأو ةفينجو:أ لاه اهلصأنمتهاقنا "هلا تق اك ؟ 6 ىفاكل ال. (( فاكلا لصف

 هدا 5 ١ 4 .٠ ( ماك ودم (
 ىأبكتملا فاخ ضير عوظع ب ذكو بذك لثمفتكلاو فتكلا ( فنك زتفعك ااولاَقو

- 2 : : - 0 - < , : 7 

 مظءفتكلا لاف انك كل بتك اةاودو فكيف و !ثيدلاىفو مهريغو ساثلل نوككى شو
 00 ٠ 2 ف .٠ 0 از ُ

 م و ةوذلا# عع .٠

مهدنع سطارتلا "لقا همن نويتكباوناك ب ادلاو سانلا نمناو.لا تكل ص فنوكي ضرع
 

 2 35 ع ءءء م 00 ع 6 5

 يوري مكفاتك أند اهنيمرالهللاو نيضرعماهنعك ارأىلام«_:عهتلا ىذرةربرهىأث يدحىفو

 1 ه7 ِء 4 4 3 ب 0 ع 1 ٍ

 مممالاهنع اوُض رعبا نو ردقي المهفاتك أن ببومهر ,وهظ ىلع تناك ا منأءاتلا ىعفنوتلاوءتلاب

 سس سس سس صصص شل

 |هولماح



 6000 (كوق) ءاثلا نوح :. فاقلالست

 شضالادعلاو |

 انت ىحءافنقلا مستو #2 اوْىلعو ىسأ أر حسم 3 ا”نأو رع مأ ىا :دغودك

 و ٠ 2 -و

 شعب كر ءانبوق رم ماعهلة صقر ةردلاةفضرم قروك ةمزهزال هاو ١ هدب ىسدازأ |

 هرب 'اسدولوافةلا ضد 1 :أسرفو لنا ن مافقلا ضس الل افئقالاو ىرهزالا اهركذي لذاهركذ

 سأرلا مي طع لييقويش الا طف تانك جروضنالا وكلا فانا ,فتقلاردصملاوناك 1

 مو

 كيسا ناسأيطلا فيش اىفاريسسلا نمئرنناىسو فهو ساتلاتا

22 

 , هى و- م موصمدد

 حاجتي 2 نعد #,ذامكح نايلقارثنا

 و 0 2 د ه- 5 ه.- 2

 قو ءاسنلاو لاحرلا ن 5: مجهر دعرت محار :وطلاوهل_قوةيعللاو 0

 000 2 #3 انت ناتو ىدتن ”لد_-ةأاذ 0

 ىأ ل. ا نمضي ووثكلا لاو ذباعسلا فيلا ورادتسااذا س 12 فنقتسسا لاق وا

 ص 40

 نبا ىفارع سأ | نع نبط عاقتفريدغلا نم م سيم فنقلاو ثبثي سدلوديردنبا لاق هسنمةعطق

.- 

 و5 9

 نةللاوف:ةلاورعو قو ضرالاهجو نعل سلا نيطنمرباطئامفلقلاو فشلا لار ءالا

 وبألاق ىدرملا ًاوطف صقل // فصنق مافن راسل نادر ى علا شايب

 ىب ارعألا با اهترشت قلت هاا زعشلا اهنفوقوتنق راق (فون) لاطا داىدربااوهةةشح ١

 هقيلص و هفلظب ارد قوص اشك ف وؤصذ و ءافقةيفاقي ١ وهانقهفوق 50 وءافق فوقبذ-تلاقب :

 ليقو هلك هنذخأ ىأ هن مقر فوصو هةبقرفو# هر نا ًءافق نععفلكهتملَسو

 تقردشا لقوا مج ه«ةيقردخأو نأ انعم هةءقرفوذدوهتئقرفاقو هتقر فوةب تذخأ ْ

 ىرهوملاد كأواهريصعنف
 ا 5 نّنثرعم و م ع و 5 ” وسم 3

 ميلتوأ حس نان لاخإ د ىأريغ ل سفن فوةب تو

 75 بوم

 تان قرشا رتطترعلا ونا اتسو ز وك حمس ى أ ىرب نبا لاق ناس“. توف ىأ

 هفاقلا عوباو ران "الا رش ىذلا تكئاقلاواهمسر ايد ن دال وق لسانا انذالاف وو

 ىاطغل الاقود رأت ودق لثمهتعسا اذا ثلا

 و ومو م

 فتاة قولان 1 د ىفوقتلازتالكي !ءتبذك

 ( ردع ىداح برعلا ناسأ -51)



 (فتق) ءافاافرح « فاقلالصذ 54

 1 ع ا 3 : 0 م
 لافرمدشبك اريملا نمفاقبامهيلقلاو لاق هرشقه نع فاق ىرحأ ارقلا فلقلاو ىربنبا

 ١ ال 2 -

 || نميرضرسكلا,ة-فلقلاو فاق تعطقىذلارث ذلا ف.اقلاوةيكافلا ساءاضيأ ف ءلقلاو

 || وألاك فذقلا ىفةغافاقلاولبالا لان ملانىةباهيلع صرح لاملاو ةريغص رع هلرضخأ تاننلا
 ْ 3 : الأ ا اهل ق

 1 : نكد 1 2 ا 2 ةءو
 ناك اذاني رسغ هللاقد را نب رسل راو ب ونقل ويلا كام لص ىباد نئغيلاو وق

 ظ 1 0 سه ,|] جراشو قو اطوبضم
 || ىربزبالاق لب وطين ر واشفو ضخ لسعر اًرفلالاف كلذوثو ايطر هسينك هرظناق سوماقلا

 1 هلمأن تعلو سافانا نىشلا كمت (فدت ) 7 رسغلا نيسطس ءابفققلا 486

 ليقوت نما ا كصالمان 1تتاو مضاف لسرأ مهدميئشلا فعلت اوربكوا در, نمت

 دذئش ::ىلاو سفن ىلا م خب من مدد ءىشال لاق و لمانالا هب صخر ةريكو أد درب نم مشن لعمل
 2 58 ند 259 جه

 : أد_ةعمدس وقر "لعبت اع | لات الاول نرش يدي ميرعزالا لاضنل
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 ا ا ارلللاقيرضنلا لاك ىرهزالا لاك بيش الازهر لاواهقملفا لاشي ا ارمضىفوهو ام ملع

 || اه دعا هجولا ىلعاهلابقإ ودذالا مكتعُفتَقلا (فنقإ) فعلة مع ىط وبك ح ىلع نكي

 ليقواهرهاظ ىلعاهفارطأءانثثا ل.ةوىرخالارهظ ىلع اهُوامقاّتساو اهفرطءانثنا لمقو س أ رلا نم

 رغص ضلوع اقتذَأس 1 ًاراااهقوداواهر ةصلسبق ةوسأرلا ىلءامهلاسق !وننذالاراشتنا

 فيقلاو دس نب اءانق رمل اوفنقأ ل -> رلاو ا القنا اونذالا مظعل قو امهلغتغو نيذالا

 3 راهؤانثتا ناسنالا ندى فدَلا لمقو اهتطن رهظن دام ارىلا اهنذاءانثناةاشلا ىف

 نيف اراهلرطاال تناك اذا نا الا نموءان دقن ذا ىهو ةفوصخ لت ساراهن"اك اهظلغىزعملا

 01 ونامل ما وهنأ ًاردل عقجا فنقتنسا و لح .رلا ف نق اوهنذآت رتسا اذا لخ رلا

 ديردباذشنأ هيدشتلا

 ةورغلاتاذءافنقلازمغتو * قل ىردت ىاو 9
0 85 3 

 لاق ءافذقل ازوبغلو هباوصولاق ا ئرهوخلا هر ذاحرلا 8 ةواكرب الا

- 

 ءافسأ نم ى 0 ذا اء ان سأ : نست سلا فذقلاو ىربت ال 5 ع ل |!هنانئكرهولاهرمسقو

 ةئموا يمال اهراطإ قو وقول ؟تاذاهللاقرو لرعلاَوةعيفل 5-1 ىثق هر دكلا

 زحارلالوق

 قواك بكر ىلا“ ني #3 قولا تاق 3

1 
 دسناو ضش



 قلطضشضحم سا دننيسعدم

5 
 كن ايسر نا سل ا ا ل ا لل في ايم

١ 
 ظ ١

 القيوم“ يلا 0 و ا هو كك م اذ يرمل 2 ع دوو نير لذ
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 ١4 (فلق) 2 ءافلافرح « فاقلالصف
 ١ ب ٠ ب ا ا ا ا

 قف تلا فق ناكل ناغقفقلاوماح انحرت اطلاق هنخمت عم قيقروهو فاعللاك

 ثوغل اوأ امل | ؟ةلوغلا ذلاةفلَلا فلق لسبب فاقُفقودو

 هو س و س
 نتا ىومَس لطفل د نام ةمراسابعأ 9

 و 02 سلس

 لجرو ىصاارك دن تو هودفسملا اهتسلا ى ارك ذلا ةداح ةماعلا ةفلشلا هدسس نبا

 ةنفلقلا عطق مز 0- كلانقاقا واضاك فاقدف وفاقالا ردصمفاقااو نت يدا نيبفاقأ ||

 نتاخنااهلقو ىرهوملا #2 هناني نعرافطالا فتش, 2ك و اهلصأ نم هرفطاا عال قاو

 لا نوتفلاكر اصف سقم تصر .#قلا ىفداواذامالغلا نب رعلا معزتو لاك انهفطْقاَمل

 فاق ءآرف ماسلا ريصمق عم ملدناكدقو سدةلاؤ رغا

 سلس 9و

 يتلا املا تل ريغان تفاح

 رولا" يا عمك مك د ”هلئاع تابت

 َّى ربنا لاك اهعءاملاهنع عر قر مشلاملقو عطقالا نمد هديك فقالا نم كي ركتلاةفلقلاَو

 قدررفلالوقهدهاش

 اوُمْضَعْئاماذالاهجمالحلاب + هرهظٌقوفىذلا هنعىدللا تقل

 د اره ٌنَدفيلَلا ى رب نر نيطل اهدعع تف يلقو فولقم ريتال ندلافلتو

 لود لاصن.دجأ عم ودب رنا رشلا نق و #* فيلقلاهتنبف ىرال او * دشن هثنط

 ماملاق فل ةيرلامري .ريصعلا ب رمد ناك هنأ بدسملا نيدمع_.سنع باش نبأ ن نع سنو تيا

 فأنا و رّشقلا ةفالّقلا وفاقلاو هد رمل امال بحس رش زال الاه د“ 9

 نيغامعلا لياممنبب راشلاافر اطناتفلقلاو ع ركنعامشقهبلقكا 56 "ثلا فكقو تامر رلا رشق

 ريخلا بس فلق أماع وهتيظف ةرطر ر زحدق و لد ودل فلق أف سو انلغايئةفاقفتو

 ل !او راقلا اهل فلج 0لرلا ررخةةعفسلا تلف ةود_غر معان فافأشدع و

 2 الما فاقاارضن || ةوطعلا "لل! فيلق عاركلاقو ةنقرش> لأ ننس و رقلال الخ

 لال_1ا ىهو ةئواشم يلح لك تافول ق١ ثالثواضد ةفواقملا ىهوةفاقاهنم" ا ارم ةءولمملا
 سو ع 0 ع 5 ع 0 ل ,

 اهدخأتفل> رلا دنعهلا قا اودوتاف دولهم عار اوتاماق عبر [نالذ نمَتْملَتا وهم ارمأ |

 ىرب نبادشنأو اهامكن الوهنم وشب .:

 و 72-1 0-98

 فيلقا اهب قىرالو 7 فني ربالو ىلةءلا لك اءال

 وام هج جروس راو هموم مب صوم وجسم ممم هس يعج وجر عجب جب د حنو 5077 ب اتاك توع ا
 او 07



 لصالاءاذكوألا هلو 9

 (ففق) ءافلافرح * فاقلالصف 141

 نافقدسعو: لاك هنافق ىلع نوك ؟مثهتوقل ل رلا,نيعتسال ىفالاقفرجاسفلا ل_>رلاءنيعتست

 ]| لاك هفرعأو هلع ئصقتسا ىحم أ ع.بتت ل عنوك أ لوقيهتفرعمءاصقتسا وهعاج ؛ىبلك

 اذان الف ىلعنانقنالف ,هاوق هنمونانقاهلصأ امنا رعةملكلا هذ_هبسح ا الودسع ولأ

 الاقي ىذلا نازيملل ل بقا ذ هلو هيساحب ومره عستميىذلا سد'رلاو هلع نيمالا ةلزئنج ناك
 هنا ارم ثيدح ىفلسق 'وهرث الع ىأتقاقو كل 3 ناقق ىلع هنت لاقي مثالا نبا لاكن انق ناسا

 عسنت امرثإ ىلعو هئارو نمثوك [ْمةسقنلا كلذب نكي ناو”ىوقلا ىاكسلا لجرلاينيعتس لودي

 ل م لاعت نافقوةناسلا نم هعنت هؤسقامو دشنت ل هن امكن هلا نع أو ءزرخأ
 ىلع ففقىفى رشزالاو ىور_هلاهرك ذو لاف نالعتوهفةدئازن ونلا ل_عح نم و نمسا افعل! ف

 نابق برعموهل .ةوةدئازنونلاواتلناّمتلا لاو نفق ىفىرهولا هزت ذوةدئازنونلا نأ
 هك

 فقدقو هعباصأ ندب م هاز ردلا قربسي ىذلا فانلاوءرمأىءى أل ذناغت ىلع اجوديزوب ىذا

 اذكا اهنمفكدقو فاققم هاردلا دقتنا اذا همفكب :ق ةرسيىذلا ف هوس نواوش قأ 0

 لاقوامهرداذكو
 5 2-5 نس م يدع

 نال ةنورادوسلا ل ما امنه نيعبس هفكي فقف

 قريسيى ذلا فاَغَقلا هاردي رديف ةرصىلا بهذ اًماقك الاقفالثمب رمض وس معل نا ثددّسا ىو

 وهئارعالانالافنوطسرتلاناَمَعلاو امهردنالف فةلاقي داقتنالا دعدسفك مهاردلا

 ناففا دعب نونهرخ ؟ىفامنالٌةدُ يرتد هركت اذه ىلعفةسعل اىفهل عض وال ميعح ىف ع

 تامغونباولاقق جن أن ملاقفلسو هسيلع هللا ىلص بنلا ىلع دو مدّقو لان مرثك ا هيفانالعف

 لدفداّرو. لاقل شطعلاوودلاوهو نغغلا نمالاعناسَعمدنعتروصاوافنا دروب لب لاف

 امأو نونهرخ ا لاعف نمرخكسس أ نونهرخآا مان ال ءفّنأ سوه لعهتتا لص ىبنلالوق

 اهصالخاز ود _قوءافاهدالخاىتبرعأءانلاوءابلا نيب ىللاءايلاءنامقَن مق لاف ىمدالا

 رج نبالوقو هاحانج ميلظلااَمْقوءابلاوءاغلا نيب ىتلاءايلا فكلذ قلط دقن بيس الءا

 ضدبلاو يلظلا فصب
 #0 هدا ُ هدسولا موده ع و

 انبخناف هك نومي دو * هضقفمب نهفك لظف
* 

 هله اند لءكتو ةضس نس روفر اضالا دنع د بج ا هيلع ممقودضم نضحاملظ ف صد
 م -

 فاعللاك



 "تفصل

 لاك سأقلاةْ ةفقلاثيالاداوو نحىبصلا نظن نمير خام لوا رسسكلانةةقلاو سنلل ||

 ١و0 (تق ةانلا قلت اع افلا لاشح ر١
 ساطع م >2

 نسا ىوللا « همعلات ا عاولا ى ل ؟فاقفق «* 'ىربنادشنتأو ىهلا ضفانن 1

 لماع رات تقلا لرعش نا لاق و نحل نمذخ انوع ١ لرمثنبادخا وىةعفر 0 7 رتودزنلا

 هتارغل بج وهون ةلومانلاو نال نماهلب ضال شط لالي دس وئام سلع
 ةراذغا تت ةراخ ضرالا ىلءهذمىفرشأ امو هلوحام ىلع ىفارمشإ هبيفءاصسلا فلل وطن سل
 - 3 و ىف س وة 6 3

 بر ولافراغص ووظعأ اون لو ريل الد الا لئمماظءةعلةدمةراخه رف وال انو قلنال وةرايحاض»|

 ىلا نمد ءدخةضو رلأف ناعيقو ضايرفقتلا فنوكيي ولاقت وسلا لائم يدانفهتراح فق |[

 :< ضو اننا ًاراهتن اراذا 0 حس كتراغاهبف رفق تيحذولوهبفى مىدلا

 سوعع ةجب

 روصتمو لا «نوح ل مرو فاغقأ ف قو 1 ةنورلاق هب راج قتلا فئاغاو لاب شعتو

 ص 552

 5 ةريْمك ناقل وناعم و ضان راب ساول ودهضد 1 الدى مو ةفاصلا هد هىلعنامد افاق 34 1

 - و ف

 ثد دح ىو د نو : رح ند ىقواجناعبق بشعة رثكواهتعسلاءرجنبرعلا تر تيصخأاذاو 1

 نب 2 قس
 3و 1

 له ىغلا كدا اوهرتبلا قفاه ظسو دقو رثملا سر ىلع سس !اوهاذاف هملغتادىننوم أ :

 راملال و عفترا امثال س ءاملا فلا . ناقل ١ ماظاءامقُدلا ل صواهلوح

 تن كلان همم و اهلهاللام هلع دلاةيد دون د واضيأ أ اوتلامغلا فاسات ا

 و مو 01-
 ماك امقلا١ لبقو ا ادع ةيواعم' م

 كل :ىدااسنلال اود_عمبا.فلاق قو هل هب وبمن ءاتف# | ًاوفافقه_ءجوقار ,ومراختو

 ناالابسنل اذا قدر ا نان "ا تالا تان اذا نئاغاقرق رع ىلع ٌ

 لوح اوىلا دريق عم سمل نال فامنق تاقدمل |تدسل اذا كلذ نافلروأ عضو م مءادب نعنوكد
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 سدقو عارت نعبنرالا ةمةلاواهلاعفدسق لع ىذلااهترنهمفىذلا اهلصأس ألا ةْب ى علا

 واف سدق تلقنيحامتدرأ ىلا ةقرعملا تدرك الزب ونتلاة فق فوك الديوسسلاك اعز ١

 نافقلا واهي رعتد_هباهيا اسقتقصا م ٌةفرعمةقق تاقكلناك ةركن مسالاناك ةفقتنؤن||
 ه رود

 حربا لاك عضوم
 الفاطملا حاقألا راني 5 انلثمىالزيفقلان دانا

 هيف ني#“ 9و هع

 كنا هللاق ام- معقل ئشرت 0-22 0 ] ا دحىفو ةعانج ىثل كاك ةودعاجلانامتلاو

 قاد_5 تاسعاولا هلوق

 ررحوءارلاءملءلوواولابلصالا

 ىوعكعم وك

 ىادبك سأفلاة.هلوق

 لصالا



 (فئق) . ' ءانلافرح «ء فاقلالصفأ

 0 2 2 1 ع 58 4 .ع 0 . .

 لاق هن 'ىدراطعلاءاحرى ان عىورو ةفقدن اك لاةيفاسعاذا زيشلااهبهيشدف سستوريشردق
 2 , 20 : ١

 ةعكرقنيعبرالاو ند الثلاممارقأف مامالا ماقمىف نوعضيىح ةسفقىأاك ىتولمهفف وأب

 قف 0ااخينألاب وىرعزالا لاق ةلسامقيلاةرضثىأ ةنقدتاكراصحربكى بقل لاق

 انك ف قت ضرالا تدقو مضلابل لا دة قااوغ عاملا قلائل با كحد صولا

 لاب د ري اسولقرلا نجوم امفيضقا اويل و ليل افق كلذ كو انهلقب سيافوفقو

 مرت موص 2

 فلا نوكيالل بو 23 همهلق ايفو سيب 202 لاق اهروك دولوقةءلار ارحأن 6 م ةسنلا

 كدة سب هدام لع اهشمُي ضويواهلي .ضعبفءاعفتل ١ ق ذاوهلت> اوءاعمشل | و لّقبلان ١٠.مالا

 ى ءرهزال افيفق ةقوفرفجن «تءاشامفلو الالاقي هنشب ع اذا شعل 0 ىعدال الا و

 بتنا هللاقد ؛ بينو ماعري لادا قرو وكهمدسرب ”١ ولوقملا هوه عا

 ةمئاتلا تقف د و ١ ان ةلسغلا_هيبجاذابوكالاّش وهيمقتلاو فيشقلاو

 اياهم اوس عمر اواهعمذ بهذ كا ياواقافتإ شيلا نيعتقأوةسباجار 11 تصد جو

 ملا اهنطب يف ضدبلا تعجب لنيقو اهضي طفلا فقم مانا اة احل

 ةقلاولالقلا لبا ريغصلا فاسقلا ذي لاجرلان ع اواهتطس 2 : اذا اًدلا

 ةم تم مو « هع #7 سماع 5 و 29

 ند ماقىأ !ىرعش هةورعْمةاو عراف عضو توتر, ة شقر ةيحراو دفق هبلعوةدعرلا

2 

 انت سد

 كيش ا و رول ربك ا ولا رفا

- 7 

 رطقلا لس نمروهمعلا ضمنا #3 ف فقالا ذا ىفورعتلفاو

 هرو

 ددعتراو منا اذادرتلا نمتففع لاق ةدعر راكأ 011 .هينخ ا جسار ام ا ْ

 طمرسغلاكوه ل_بقو هنراجتَترلَصو ضرالانوتمْنمعترأامّسعُعلاو معلا درر وظئل فيو

 - و5

 رمل افو نزح او مركبا نم انشأ فلا لووول نباموه لسيقو ضرالا ن .

 ثضغوأ ىجنمتدسعرلا ةسشللاو المج نوكي نأ غل انو ديور وسلا

 وو لدغ ةالع ءرلا نهلدق :وهوحضوأ

 و 8-2 بود دع نق 8
 :٠سواسه©#
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 23. ةهمد

 نم رجالاةقادبع لاشي د حقو 0 1-5 هر ةهغشفقال عممو

 د رمضان منائسالا لاكطضا ينك احا اطضاةمسعلا ثيللا ا



 اه (فقت)  ءافلافرخ « فاتلالسف

 لاق ان ع3 ف عش

 سس وهو ى م يو ه«.< د ةهمود

 م ءاضو ةمواظم #3 مرمضغلا شار ذك اعان نعش

 وهو تتسقلاؤةسلافعتلا ره :والالاق هم و هعيج دخان الاقامات و*أنملا 0 رضغا ١

 5 هه

 فامقر فاني ل سو ففحانقلا ل ةمديد .ثلارطملا نم فعاقل او عج اءارالا ىفام كفاشتسملا

 و و

 انقر ساهر كير ,د_ثااهدخ ورز مرد سر

 ىبأاولص أن م اهتعلتقا هلذتلا تدق هل صأن م علقت ىشلا فعقناو هب رعام بهذيءاملاريثك
 هو < هو اي

 دشن ورعقناو رامنااذا فرحا فعقنادسع
 ه سوم 87 ى”ور ا هك

 لصالا ىفاذك اهسرةتهلوق هي #3 تا رابس لل ودار

 . 3 3 لك :

 حرسف ىدلاو فاش لاقيت لا .تقا هلوق وهتلمجرمعالا علتفاىأ ألبا فعتألهفامواندلا نم أ مم وق وق

 فاكر اهحدك.:سوماقلا مدع 89 ممم هد سدو 00 100

 لك طولا ب فتلاوتاماذا قرتتاو ففشلاو نمار د1 نمعلقاذا تب اوشنقا
 موك م ا

 زحارلالوقهممو ىربنسا لاق هلصأن معلقا طئاخلا فمقناطث انا طوقس فعلا لمقو 'ئث

 6 46 ه هد ِه هوم 55ج هو

 تاتلادؤعلاة متي ناد نو معقم 00

 و 3 2 عم

 ه هو .و ص و> نمد خت ةعر لا ةشوكمكسش فوةسبإ عر ةَدْمُملا ولد لاةمعلا (فنقإ)

 زحارالةساملا ةعر ةلاَةمْلاى رهو ١!لوقىلعادهاشى ربنبادثنأو منطق ارم ااهمف لعحت

 ءانس هس هس و ٍ 2ع و

 هس ردا في دك هفكلاكى 2و ر ىو # 8 ابر ارر روع بر ل

 بارعالا تنأ ناو كهلان نورنا نمَتفْلل |لثمةعْفُفلا ةدسعو "نان ريض

5 2 - . 

 هدارامف بك ارلاّقلنل_-رلاةرخآن هاهبامنوقلعي قلاعم اهل نولعجيوَممعلا ةعفقلا نولوقي

 اماما

 ىم : ص د وتح رف ريغص ب ٌرَدش فعل ا ْكَنْمَم عض ورد ى ايش :دح ىف وةع راك ةرودمىهو هرغو

 معللا ليلقلا رصقلا لجرلا قا اوزوعل اوجشل اهميشيو نهلزغءاسنلا همفعّضتو بطرلا هنف

 دشنأو اياد جو تقفل ميك ثللا معللا لملةلاريصقلاريبكلا شل |ةفق ْهَعلأ لمقو

 272 هعءو هو و وع

 ةقيقرثبد>همو جنو مضناو ضقت يشلا فقتاو *« هفقلاك اهسأرز ومع لك 9

 ب 5 هد 0 م روعه

 ماققى رقت تدانأ !لدقو شن و سد هناك نضل روعدمتخصاف

 ةزصشلا ةفقلاو ىرعش فك ئش تماكن دع بقل ىذرذةش داعب د اسح هسمو عّرفل انم

 سضرالا نع عفت رز رب لمس سم رضع قفل اى رهزالا ا 5 لاس ةيةيلاملا ةسايلا ١



 000 002052 105:50:95597 علا“ 7م" يبل ا ا ا ا ير 1ك ١ ورا / "كيب >> 1لا " 9 ١> هب وو الا
 220017 ه81بأ 4 54 0 5070 7 : 1, 0 1 / 1 9

 20 ١

 ُْ قفا هداقرلا 2 فقول 03
 و2

 . «الخالو باكرلا ففاطق 5 اهني ةراشناا زر /

 فوطق سرذو *ىطملاوطخلا برا-ةةملاوهون اودلا نمىفوطةلاردهفاطةااونذهتلا
 . >2 9 . 6. نإ

 ىلا ارعالا نادشنأ ناسنالا فل هعدس دقوهودعىفف طق

 وه 7صوص ا لس 3

 اقوه مسحت ا.صوم 5 انوطقالسك الذ ع

 8 # سده ع

 ادارح فصدةمرلاوذ لاك اا عاددو أه اذ تاك اذاموقلاو لجرلا فطقأو

 7 وس و-5و مص ل 35 هد © 5 <

 مر هيدر نم بواجتاذا د لعفطشمال برها ناك

 4 هوم -
 ةو < 0-0

 نمبرض ف عَقلاو سنته هب 3ك ىلا طاب عسل ل تيدا رن إشا لوفي سان ادر

 3 9 ب . 2 9 4

 ىوفاطقهسرفىل ناكو ريسأ ىلج ىلعأن !اندمقرباح ثد دس> قو فوطق سرفول با ىثم
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 ثيدخلاهنمو عطقلا اوه تقلل نمَدَع ءرمس و ةولمخلان را فاطّقلا ف فوطق للحب ىلعةباو َر

1 42 

 ىأ مهريمأةيادءوقلا فطق أ ثيدحلا هنو فوطقةباورفو فطن قط نال سرف ىلع بكر

 0 ملوي 5 إ وهم 5 200-00 30 0

 هيدطخ , هفطق فوطقهعجبو سد !فاطتإ او ريمال | غضب 6 هنو ناب هم | هيفسيلا يور و

 9 ”احلاق 010 هقئطوو اغلي

 ا “لال هما كلاواو ا تن :| 5 كحال ا
 32 2 7 ل 7 د 0 قمم : لصالا ىفادك قس هلوق

 2 ىرهزالادشنأو والا رشق ىدلاو'ا
 هسا 2و 2 2 0 م هس و < 5 س9 ء 4 05 أ

 تطعن /ةرجاعوجو نش ل الدسم هترصب اذان ءود حض ىف عس -هودو 2

 ا | هبتكهر جوا عزمه حامضعأا
 ديلا كارلا هرطقرهنا الافق شددت ىأ يعم

 وة و

 فاطقتدوءراكب قرا َقَج 03 5 ا ثيدح نماطاقسا: و

2 

 ا س 5

 ؟1رتاهاول أوطآ ولع 1 بو 208 ايزطشبلاو مءاطلاناكساو فاقلا رسكب ةسفاقلاو

 2 0 -2- و لس س هةر 25

 ضير صخر تاب: فقاطقلاو ةقطقاهتدسغاو لقي فطقلاو ريغأ |هقروورج اهفوحوْك كاك

 | لاه نكست ءىفطتا اىرهؤملا ور ةادك كب رسم رالا هلل اس ةئطق ةدحاولاز يطب قر رولا

1127 0 0 2 

 1 راحتك زوردقلا ف نمابالاز صن لثسوفو ليخلاز - : نمفطقلا ةغينحو أ لاقوداضعلا

8 
 قو نيرعهلاردب رقاعيجب فيطقل اوفو نيم ناسنعو ءانتعش ارطال ءارج ةضرعم

34 

 ََُكْءاوقلا,بارتلا فارت-جلاوءاطولا ةد.ش فعلا (فق ) عضوم ملمأف بطلا حاضت

 2 وع و سس بسب مج سام ساس ب سس مس م يس ب جبسم ب مج جس صا

 يعود



 كوم 2

 ١5 (فاطق) ءافلا فرس + فاقلالصف

 فاطتامفامقا اوهعطقىابعللا ن ءافاطق واف اطق وانا فطقو بن طق هفطق, .؟ ثلا تلطق (بتلا
 < و 1

 فلعتلاو قولت يبو فوط راسنا مند .!فطقلاو فطقي ةعاسو قل غلا اضيك اوهورُملا نم

 ةسمب رقاهرام ىأةيئاداهفواطق هناك سلا زيزعلا تازقلا قءابسعمف ودوم م كلاب

5 

 ع كلاب فطقلا مهعبشيف فطقا اىلعر 5 عمت تي ددلاق و 5 ءاقلاودعاقلا اهفطقي لوانتل !

 - و

 نيد - دانت ير ايف يسال لاو مب ذلاك فطام لك م ءاوهودوقنعلا

 فاطقلا بي ذهتلا رمل افاطة ناو ف اطةلاو فاطقلاورسكلاب وهاسغاو فاقلا نب ةنوور ظ

 ىرهزالا لاف اهفاطقناحو تعن,أدق اسؤرىد أري تملا لع حال 1قأتو فطقلا تقورسسا

 زوؤ< ولاق اضيأقاسكلا دنع راج حفلا فاطقلاو لاك فامقلا تقورسنا فاطقلا ظ

 مومو فاطقناموقلا فطقأو ناطق نأ ناحبذعلا ٌفطْقأو | رد_همفاطقلان وكيشأ

 00 هفاطقاندمركلا فلطتأو ادم الرسل زاب نماوز 2

 ىذلا ملا طقم واهمسو رفاطقتدا ارخللا تح هستفطق د ةذ ىل "نع هعطقت وش 03 بذعلا

 ند طقساأم مصاب ةفاطقل | و هننمقالامر 6 | دنا 2و د سلا لاا سلا ماوه

 ةءاو رف ةوفيطقلان مهن وديتها مريثالان سا ملا نَمدَماَر اع فاذا بنعلا

 رخ نمنيفرح فدحرفاولا ىف ا ولوعفم ىععلمعفرُملا ن نمفوطقملا فرطقا | نويدي

 عسطقملا ف ل ةئسف لءافم قيمثماللا نيكستونتلع فمن 0 امولمقأم نيكست وعز 5

 ىفلمع:سملاوهاما فاح .:|ثداحتاذ_ه سلو ب 1 0 و ٌرعفالا نوكي الو ناو عفىلا

 راصفاه-هلمقةكرحامهءمون يقرا تفطق ةالافوطقم ىعماعا وهن ريضورفاولا ضو رع

 لا لاني هةر ةيلفهبقلاو م م ةرصلا نم م' شاب ناعيفا عطلت للاهل و

 لم فطقو فئاطتلا عيباو لد هلاسك ل دقو لتر اند غيط وت شرة فطار لاو
 ىأل جس هلءاسكى هلا دبع سعتشيدحلا فو فرو فرطق عجب 4 اك فيو فص

 نمىوسي ماعط ف ئاطقلا بيذهملا لكؤت : ىلا فئاطقلا هنم راهليس 2 . واهل لمعي ىذلا

 وألاك وع ىطبلا باوذلا ع نمفوطقلا 00 ع " !فئاطقلا لمّ تويشءاملاهقر 0 وِمَقَدلا
0 : 

 لكل هو تةطقوافوطقوافاطق فا نواء نطق فطقتةبادلا تقطقو ىلا قيل اوهديز

 ضر ل وذدسدو م 0 رهرل ةهئ6ئمدفاطتنلا الاوضاع اتا اوروسللا نفاس

 ) رسعىداح برعلا ناسل 6 (

8 

[ 

| 

 فتاطقلااه_عجو هلوق

 ىو هلوقىلا فطارسقلاو



 (تاشف) ١ مافلاعقرغ '« فائلالضف 4

 قفدْوُمَم انتل 3 قب ات رخل "+ .لامدقال ىذوهيلا تيدح فو نوجد أمهؤانبأو

 مالا ولاهي دزكذ أمثل منغ شق اوخ أو دوش يشي خا قو ىنلأم 5 ل ر

 ٌفَملِدَ 1 ا 1 1 و مهرامخ اه ىلع أ 1

 و : ىلسرألاو حر فر رةقصقلا 0 هنلعاوفصقا ١ 2 افق

 ٌْ نصت عجلاو دب ديردنب اءاكس هم-عمن 011 لا تسلا لسقو ؛ 0 و

 قامقلاة مشل 1 يعشو مدلل لمتجر 9 رمش ص ةلاوثأرع و رع ل نانسو

 8 0 موق لعق اذحاهعب ةدعص ىلع لسير ءيلعملا قد ىنلا حي .رخثدد1اىو

 فيصَقل اواهرهظ ةرقرشااو ةئيطلا فض دو ]| اوشا قاد اوذان ًالآةدعصااو لاف 0 هر ةرقالا

 ىئحنلاطاذا ف ستومن انكتب لادا 3 رسكشلاَنصوُتلا اورضشلا مشع

 0 هسالا دلولط نإ مى

 ميت لاج رن اولاك فق 5 رخاغبءاوحلا تي 00

 ةفاضقلا (نن) نطب فاصقوتب و فيصقلا لاقي اطاذاٌكْلا 8 وخاف تبى

 فدقدقو فاضشق راسل هلل ليلقلا» طظعلا ق. ةدلا فيضقتلا رتل فتش 0 دل هلق

 ميطخلا نسق لاف رعشلا ف فضلا ءاجدق وفيحت ى أف رضق وقس وةفاضقف صعب :مضلا

 دفا لج القدس 95 امامنا 5 لوكشَيب ١

 هع عملا ودحاو رام "عع اةغَصَعل وفاضقاهعجو ُهق 0 اذا فض هراخو

 هنن نماهايسسحيرتعال فاضل او لاف ديازلاح ع دول لع كلذ لكناغشق ونا ذو فاضق و

 نعل يمس نبا ةمدفاب ديساؤ نال وةزاخا نيد ةعفتى منك امأناعْضْقلا هنافشقلا نيمصالا

 داو رج ىلع .وصزألا 0مم اهتيءاملاليسي راغصماكأ فقل ةرسخ تأ

 0 فص ةدحاولا

 لدا رلافاضقلاَناعْذح هداج #* تقرع َفاَعَشلا ل الا عر

 اهاجالا هاني: يفستكلا 0 انو رادسلا تارلاورإز دل نامذاا

 امض 0 "اك ضالاري#لعلا هل لاقي نس - رحلا وضوعلان مرّه ةاه ىهو سد رجلا

 اخ همسك لم رلانمةعطق مصل و حت كلذ كح ى رعزالالاق

 ايلات :ركح ذ.لولاف كلامو هلاك قرنا تاغللا ضع فقاطقلا ةمسقلاَو

 مه



 00000 لاب“ كراش لا الا ىلا نا فرم ا هك ولا كن امم ب 377 1 نإ قف 1 خود رهط م

 ااا م سبيس سيسبيسبسك|- سس د سل

 0 1 1 - ا
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 4 5 2 : : .٠

1 

0 
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3 
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 041 (فصق) 2 ءاهلا ف رس وه فاقلال صفق

 سو 9

 ند هن ةنّر نهأه لس كت ديد ةغصاق وفصاق بد روفر ءالا /!نعةلانقححا نعَسفيعض

 لاا داوباذعٌعبرأ نامثعانزلاو رعب هتادبع نعىور وهريغورصشلا

 رهأا ىفامسهو فمصاقلا وفصاعلاف باذعلاامآو تا رشم اوال راو تان راذلاوتارمش *اًلاف

 فما :بكأ خير 7 نان لعل سروأ ىنامثهلوق اوقوريلا فام «تهورقملاو ا

 تا ها وهلرص .رعال في مق بو ووأه رع واد عا فض اه هريس ءاشالا

 قرد_هو هامأف ةرصاهخيصق وافوصق واصف مي رعبا تل 2 0 ريعبلا ريد

 وهفةدشلا ىف ةءاغلادسع للا ملال ةفينسم لاك ََت وصلا ديدس ف صاد در ةقشملا

 مالسلاوةالصلا هيلعوانيو' ىلعىءومشيدح فو .اميصةواصق فصقي 52

 ع را دمي :اهت وصى أضعت هي رطب نأ ة فاك ف صقاو هيلا ىهتنافرصلا هر رضو

 هدأ اوما الاقي وبحألاو وهللا تفصل أوه وصال مديد شى أف صاق د عروس اوقهنمو

 قوما ار ءالا نا 8 اكْسَق فص ماعطلابانبلع دقو :و.للانالعالا ردا

 قول ةو سانا 1 ع ١ ا د درمأ ١ و للك الاىفةماقالا

 ثيدحلا فو مهماحدزا اووهعف ادة مولا ةم_مةوءاملا فءولانامبروا اوف ةنادقو مهجر 15 و

 ىلع كلذونيصاقن ا ان :و.دتلاوانأ لاق هنا لسو هيلعللا ىلصىنلا نعّدد ع نب ةغباندي ور
 و

 عدلا و رسسكلا فدقلان ماضعي مهضعب بنصب ىدحن 1 رب نيدلا مه رمثالا نبا لاق ةذحلا بأ

 نيجدٌمونعنا دسسارادبم در ىلع م هو ةمحلا ىلا مالا نومدق م ًاديري ماعلا طرفلديدشلا

3 
 يمنا نأ ثددد- اد اور هذعا وه 8 :عافننألا قاصقنالا هيلا

 0 أاضءيمهضعي ف دقتناهإ او-دنورداء دمار “ا ًاىلع مهالاو ةنلا ىفرهعأ 1 ومدة

 نيعفادّممْنيريدك 0 ًاءانعمىرانالا نبا لاكو اهنااراد اب

 ا

 : حاملا لاك ميلف دوم معقدىأسانلاةفصق تعمملاقب وني دع ْ

 نم ماس سوهيلعهقلا ىلصونلا ن ءشردحف ىورو * 2 را نمانلاة فتك 5

 لوخسيمهداعسنناناىأرويثاا نبا لاق ىعافش اق مىدنعمأ ا با ىعمهفاضقتا

 هتعافسكل اوبقنال نيعف تملا نيعفاشلا ةلزئمانأ غلب ةاصعلا مهلهل أ وةنخلا

 سو هسيلعهللا ىلدهش ةفشطر كاةها اركسلاهذهلبت نم هدْدعَر را مهاغّتسلا مهل اوصوف هلةسارك

 نيكرشملا هان هدلع فص قمت نارقل أرقي ىلصي ناك هنع هللا ىضرركب ىأث يدحبىفو هنمأ ىلع ظ



 ٠١ زي نق ا
27 

 سوماقلا حرش

 رسغا#رذو ”ىرج اسس
 ى-8

 ها تبساوم

 (تفذق) © ءافلافرخ « فاقلالسق 3

 لاوو ءاَمصلاَوْذ

 * السن اتلَْلاداذالو
 تق فقرق ةما لانا

 ' قدززفلا تع هيو رووا ءاملا فرقا فصو هناثسللا لوقىرهزالا لاق ءاملاهيدارأ

 د و اك

 ىف قذفت اتصف ىنعملاو ثلا ىلع هسة ىذلا كلذو عدستلا هديرأ [ومتلاو

 ظ الب فوقك ضن لاق هنأ برسعلا ضن نءىكحو مهردلا فقرا ةمامقلا امن مصَسأو

 ناثيدسحلا ىو ىعا ياست ضالام هردلا دب فوطيدالا ءلاف فوصالورهّد

 لاجرلاىأرولو هيايقي رشم ىلع ع ل هرقل اهل لاب ارب اطءنتا تعب لهأ ىلعر رغب ملاذا لحرلا

 5265 ةرقلا هريغ رك ةَيمكرَلا مسهمالكردان نمءارلا مه مأرب رغد هر لهأ عم

 هدد ى6 صوم

 لسغلا دوم ل فس وام فسقب ف ثق دل, اردو فشلا ) نع 9 ءاعصلا | ماكر اغض

 و

 ةئيهلا فشةالجر ىأ ارثد دخلا ىو 0 اوةفاطتلا كرات فدع لج روفشق ةوهنةفاظنل و
 هذ و م

 سيف و رقسفلاوأ سمشلا عبو ولت :نمرغت ةرغغالاا فشق فشق قو فيرطذنلاو ل_غللك رانا
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 نمو دباس, لاقي ش زدعلا قيضولابملاو 000-2 تشل لوو وك لعب وىثمعلا

 8 - مص ه1 دم -_- 100

 قرم ابو توا غلي يىذلا فش ميملاو ةسفلا تشي ماذهلك فثقو ف فحو فذض شعل ا

 اه سين 3

 اعلا اريدك بيذسهتلا فو ركل 4( ) ديد رتل[! ل ماقال ملا

 امهنعمتنأ ىضراهانأ 00 ةاعشد د دج ىف 9و ه ا افصقهفصُقب ,ءوشلاا !فئصقن ينصت لاهو و

 مم ء-9 و 6 2 ص و #--_ صم سا 3 2ع

 فصقنا اوفسيصقا أو فيصقو فصقو عفافصقفصقد- ةواو 0 ا ةصقالو

 رعاشلا لاك نايف صةناو نو سكت افصقلب .ةورسكنا فصتتو

 سرع ووس7 45د

 عناوعو مسالا تفي فسقالاوةنيغسلا خيرا تقسفو * فصق ىلعز ول ةريغرمسأو *

 سم و ىس

 ادلع ام كا 58 ىهواش سصق هتينث تق سقوتفصنلا نمت ترمسكنا

 زو مم

 دع تفتقر صم لاو مصقالا فصنلان مهتنتثترسكمل اىذأآق هز ءاىدلا

 2 حسا# مج وم

 ارش ناك اذا فقس رف يصق اوهو انس صفي دوعلا فسصقو هنرسكسص اذا اةَرمَع

 هدهاشئربنءالاق اةداشلاب نعزاكنالا ع رستعستل حز لج رلا كانك امئيعض

 ةعافزاب سي لوق

 بن اعردومشالو نوُعصنال 3 اوبضعاذا مالح اوان اواو
 92. سع#» مق

 عرفا نعول كت رو وع الذ ذقئنعاوكخاذا موتا لاقي 3

 تب و

 نيت“ © | ج00 تل

 بكدلاب#
08 



 لي وول بيق ا ا ا تا ا يأ مس 00 00 ىسيا* ح2 - 2 عت
 1 5: ديو لا

 امه © (تقرق) ٠ ءانلافرح »«. فاقلاولصف ٠

 فادح نهتلاديع ثيدح ىفو اهيل حكم :ليللا هله فراقي كسا نعإ وم نشكو

 قو انا تدارأ ةلهاجلا له رانقتام سعب تراكم نوكأ تنمأدسأ 4 تاغ

 رينكى أ بوذا فارق لجر ا لاقف سو هلعمقا سمت لورا لجان 0

 نامرلار ومش ىأتف را 1 ليف مدأنساعو وفرقلاو ةعلامملاةْسْش نما موا ةرشامملا

 قرابلاراجنب زا و زقه .وديف غرف لاو 1 وهو منا هيفذقيو

 فورةلاو فطار ,ةلابذكن اب و ايجات 3

 علذتاه مف لمعي دواجن م تدخل اوما فو رثلاو فارما مكلف 0 ش

 و لافودل اذ - .هف غرم باو هيف يقم همصشنيطل روزا مطذخؤب نا علطاو

 افورملاو رعولأ فو 1 د مدالا فلا لاك ٍفورقلاو فطارقلا يدك لوقف دعس ظ

 نم ةريّشع لكل ثد دب 1و دحاو يه فورظلاو فورت لاق فرقد اول منآا

 ةفرقلابغتديدلجن مءاعو وهو فاقلا فب فرق عجب فارق ةاارقلا نمفا ارلا لمح امانارمسلا' ْ

 لاقل جررساةفرقونامرلازوشق قو

 ءالولا يلام نيحةقرقو و 5-3 ا 3

 نأ. ةناتنك نس < راحت اثي دخلا وسهلا أح اما ىهةفرقمأ نم عمم مل اق مةلوقو ظ

 قو رسالات ع هقرسط ضف راذكعثاعن موي ٌراسنالا ديَترافتامع

 وأهرث ذاذكهة_فطقلا ف ضرما اهركوفألا هنم يل فَصَو ,ةاهيلعو نات ىلع ا

 ريثكلا فوض را عطاقلا فوضرتلا ىارعالا نبا وم واولابىو ربوءارلابىموم

 رعاشلا لاه لما ةمئدطعلاًةفطرلا (نطرق) لالا

 قو ل رو فطارلا فاطقةج رقىرهزالا « يلا وتاطارقلا بد كتصناب *

 ([فع رق) اهلا ةغيدقلا وها 5 ىارث دم ناك هلل رثدملا|هيأانهلوقىف ىلا ثي دح ظ

 ذوخأمةربلا همقرقدقو لع ءرلا عقر لا 0 ةرق) ضب عقوطتو فرم و لسحب 000 ]

 ءادردلا مآثر دخفو دراي أدربلا نع فقرا [ ىنا لاقي ىاهلو أى يفاقلا ترزكفناقرالا نم

 ديلان ادعربى أى ذقن نيبهمشاف فقري لعو ىف هناا نهلتغت«ادردلا واناكح ظ

 اهراس نام الافقرق تخش ل دق اهل مساوهور هلا فك اودنع رمل ادرإملاءاملا نةرعلاَو

 درابلاءاملاهيفصويورمجلا مما فقر ,هلاثيللا لاك مالا بقرف اهنأ مهضغ ركب أومدعرتاىأ ظ



 (يفرق) .: . .ءافلا فرع « فاقلاليف ١4

 هرم م9575 سود اوص ع

 ريش ىلا صفاصقلان مها اهلعابوبرحت ةوتفراقو
- 0 

 -و< هع ه7

 ١ كامب هللا يونتفانثذ ترا تيكن اكذالاثيدجفو برن تح ر أف ىأ
 و --

 ْ برأ بيرك و يرسل فرقا هله وثمان امانا يبا هبمبا قراموتانا دملاو ةمرافملا

 دقو كمَعفَفرَقلا ردح ا لاقي "ابولا فرقااورعوأ ةايولاةقراقمفرشلاو اهادع أحامتاا

 3 ل 9<

 كلذ هسصيف لم بب»و مهنأيتأ اوه درا ارثإ وفرق ادقو ن الفل ضمن منال فرت

 كيلعىَدْح لاقي ضرملاةاناذ_مكيرهلا,فرَقلاوة بولا ضرالاب جر نغلا ن الف فراقو

 لو هبلعدلا لصدتلالوسريلا اوكشاموقناثو دنا فو ريسكلابيقرقدةو كلذ نم فرعا
 ةّقيالَمِفَرَعلا مثالا نبا لاك ٍفََتلافَرَقلا نمنافاولو تسود يلع هللا ملاذ ضر لابو
 نافبطلا بان نمي هوشاناو ىو علا باب نماذه سلو لاه كالهلافَتل او ضرملاةانادفوعادلا
 ىلا» ءامشيثالاع رسأن مءاوهلاداسفو نادبالا ةعص ىلءءام_ثالا نوعأن م ءاوهلاحالصتسسا
 هونأو سبر ع همأ ىذلا هريغو سرغلا نمةنجسهلا ناد ىذلا ف راو ةنيسهلا ةفرقلاو ماتسألا

 بكرا ثيد 1و مالم ةدهلا ولا لبقنيوهامغا فار الا نال كلذ كسل

 سكعلابليقو رع ونأ و فوري هم ىدااوف :ونيجنهلا للا نسف ةرَ أ رقم ةيلط ىلالإ رق در

 كك ؛دح هنموأعب ا :وةنمهلا ادئذلا اوه لاق و هسا ؟لمق نم ةنعبلا ىلا ىذلا وهل س.قو

 ىأ ادحاو اميمسهل ل _جافاهنمٌقاتعلادّفرأكأم نيِذارَملا ف ىدوم ف ىلا بتكمنعدقلا ىضر

 هلوةهحوهبلعولددلا اضا فروة نما ددربغو لجرلا فرت واهات ادواب مراقب

 نر

 اتندامعأ يدين رق أذلو يينء ترضي ااماولاكو 35 ليلا لبق نبق رقي ناف 3#
 محا >> + س

 دو

 هديهاشىرب نسا لاف ءانادىأهلقرقأو هلدأ تطلاجالود-" هدبادام ىأك لذات الو هسنم

 هم را ىدل ]وق

 2 س6 م2 6 و9

 اهليلس جو تنام ذآ 3 هلقتعال فرق وجو

 لاش ؛ وامور عم بج ل منة عبسسنمققانلا تراس د اوت ثمدلامنا دل فرش 31

 مس س9 © »7

 ةمرلاوذلاكٍن سحر غفر ةممجوو تنراق ايبا ادامىأ أهركت ماشي ترف |ام

 بالو اهسيماسلم 03 ةكرشم ةمويغ هحوة سس د

 ناك نا اهنءهللا يضر ثنا دخهنمو اهعماجمب مار 8 عاما ضارقا لاو فراقك
57 33 

ريغفآرقن ماب عمر سو هيلعهللا ىلص بنلا
 اثنا ىفو عامب معا غوضن مالتحا



 ا (ئفرق) ٠ افلا فرخ « فاقلالضف

 سوه <82 ع

 ديد فرقرحأو #* وعلا *« لاك قزم عا لوقت راع

 ىأف ركن "اك ةرجلاديدشلاءارلارم كبفرقلا |. ارق أ كارأكلملادبع ثندقو ةرجلا
 مضصدع مص ون . ممم ب و

 عمشلا عي 03 عممقلا قرقاورتقا 2 ىلا رعالاننا هدسنهلوقو هرشقرد لا فرقورمش#

 اسوأ نيطاخن اءال اوه أداراف نيل سو نمهي قرم هقرق ةو نللا ه-فسصي ىذلا بولا حق ٠

 فارتقالاو هنسنُت اهفرقاو اًوركمف ريغ بندا قرقو عمقلا فرقا ىذءادذلا ىلع هيبسصتو

 هسفن ىلع فرق ل حرث د داق و 1 اىأابنذقرتقاوَت سنك اىأَقرتقا باستكالا

 ك0 8 -

 هفرقو هقصالوءانادءرغو بنذلا ٌفراكوهلءاذا فرت ٌةاوّبنذلا فراقي اهمدكى اند

 لاملا قرتقاو وفرش فاول ريزعلا لزغتلا فو هردم ماو هلا هفاضأكأ اذكي

 د هدهءوو هى
 اًديدحّىرتشا ىذااوهو قرتشمر هو بي ىأ أةلامعل فري نالفو بسكلاَةف 0 ةانمقا

 29 عمأللع . همد 0 -وو 00 و

 مسد و هءكربىأ اذكب فرش وهلاق ويعالج تك ةو ةدحح م ةفرقمو ةفرتشم لإ او

 م ع تح 4ك .. ةهزخ ١

 لحاف تكس ||نا هءفرتفافئ كلام -ةفرقو هامرءوسدّلج رلاقرقو فورشموهف

 ير 7 فر ةيوف هيلع فرق ىددالا هتسمراذا اكرقبئذلان

 عمد

 نالفوةَمَملاَد ف راو همها تلاهفرقو بذك ار هيلع قرقورْشقلا فلا لصأو هي همؤ

 ى : لسلق دىئبلطن مهد يذلا ى أير رةنالفون وو هنا ىتاو هوأ يمت كى ذر

 و م 2 ا 2 ساسوع و <

 همت :ىدلل ىب نم :رقوهاضت ألان و 7 ريح دجت أ ف ةرقم-مناف كتان نع نالف

 فو فا ارقلا عملا اوةمهتلا ىف وقلاَذ يال ناك سوه لعدن لصوتتلا نا ثيدحلا فو

 وب ل ل دو مه ص كح
 نامفءمد ةكراشملابى مب نعىأفارق نعى اهل عسمأ هي : وأههحو هللأ م 7 و دم

 هم ع هد رو

 نياامهزاحأ أودي فرق الو هقر أملا قبالوو لح ىأ فرو لعبت أف رقوهو :ةضاضاوقل

 لاو نقىأاذكبفرقواذكن "مقر جرو اذه ل ثم ىلءئنارعالا

 مالاونان دحلان مفرق 0 ةادس اتتتمإ ا كر لا

 30 #» اص اص ضاع

 هفراَقملاوء-طلح ءدثلا ف ركو يرقالو فركلاقيالو ناو لاتدحاولاك ع دلباو ةينث ةملمدلاو

 هأن ادءوشلا ف راهو اهطلاخ ىأةقطللا نال قراقو فرقلا مسالاوة-طلاخلا فارسقلاو

 ف ةرطلاع يذلا ءابشالا ىفالا ةقرافتملا نوكنال و
 ثم صو هاهم

 ٌبرحالا ميصعلا ىدعياكىدعب 5 ةراعدىمفتسيالنمفارقو

 ةغئاثلا لاقو

 2 ا

10 



 قاذك فاذقربتو م ةوغ
 رهأاىفةظفلنودب لصالا

 فرغو فدق قدامى ةعقاولا

 (فزق) 6  ءافلا فر « فاقلالضف ا

 ءاربنب ورع لاق
 فاذقة عم نءامداعو 5 فارلايأوامالس ا

 : ِء و و د د ى- هو <

 هيي ى أدم يلب وفدص قبس اماضيأ 1!فدقو فدقةالفوكب ,رصلا ف دقة و

 وى يا 5نو- ةسص لقوم

 ءابلاو نونا رخأ ىف عقو وكي رعتلا فد ينك :رهوجلالاق هيكل منا

 قادت وجي فازت لدملا فو لماقلاءاملافاذةلاوك :ربنبا عضوم ف اذقتلا صور 0
 ةيدق قدمو انلمم

 1 لل تو .,اسناق اماما: ةلمغتأرذ ارذر م ىطاش ىلءتنأف قمح اك ةأسعانالكلذو

 (فضإ لنرقى أف اذقريغ كرير صبنئزنا ىأف ارث فازاجترا اول تاانةذرصلا ىف

 و و +

 ةفرقلاورشتلا فرقلاو فرقلاكةفار ةلاو فورقفرقلا عجبو ةرق ةهندحاورصشلا ها فر هلا

 ىذاازيدا فرقو ةنامرلا فرقهنمو رسكلا»فرقرشق لكو فرقا نمتفت 0 اوةرشقلا

 اهل 81 - ف

 رقمى أ فرلا عشوموهوةغعملا قرقم تم لعد رول اى قيرورشقب

 ةوضس

 همت ًاردسلا فرق 7 هي 7 ملح و دولا ةيلللثم 4 عمك مهو اوعد همدس شوش وةغيملا

 ىعض و رلاةمسطةرحش رشق ةرقلاوهدسنباف و رعمهاودّدفر هلا لاو اه در ةرصش لكفرق رق و

 مرتع ازيك نم فر رق اواهفرسشل ءاممالاةملَغاياعة فصلا ذل نامطلاو# اودلا

 اذا كلذواهرسستى 133 لا تانك وا هقرق تحرك هفرش5 ةرصشلاقرقو

 ةرتنعلاف 5
 ا 3
 فرح رقلاوانقاسأ * هم ركوب لكفاتتالع

 6 صص م

 هاندزوأ ام مصعلاو ا ودعا تلا ذهزعىرهوطادشنأو كلذولعن ل ىأ

 اها ترشد ةرصشلا تدرك مودم _هولتقاو مهوفرؤاف مهوق .ًاراذايراوخلا ثيد_ىفو
 و 1 ةو-

 نملحرهللاق 1 دقو مولسأتسادارأ تعنت اذا لجرلا دلع تذرقو

 ه -و<

 01 0-0 فرت ةنامدارأاهبرقت اف ضرالا فرق تجب ذا انبات تب دابا
 دسم

 نايصنلا قا ذاك عامر لاننا ثددح وهم رشلاذخأ هلصأو عى و 31
 هيو و

 ىأةحرقلا تفرقتو هئمدقت قس ىأهقزاىذلا سبايلاطاا دير رمشقى دن اعرق حرت

 سوم هم ري وسم - 5 - ص

 اذاح روللاةيدا كا ذاقاه أس .رهلا|تفرقرد_صمف :رَلا تبكسلا نبا ترش:
 7 مو © مس و 0

 هنو ت دبفر شق ىأ قرن كرم ألا دألا فردا ةفوقلاةدذلا ماو فرقت قرت

 سال

 برعلاو ْ



 0 (فذف) 117 هءافلا ف رطملاو فاقلال يف

 دى ودود ى 8س

 ” انايشأرادارعمحيك #2 فَدَقىَوَنلاَناىَوْلاَنَو طَمو

 ةبيجانلاةفَدقلاوفْدقلاو كو 1 فاَرقااوةدسمسلا فاذا .<فاذملاوفَذكلاورعوأ

 هبا زلال ىذاولا اهدقوربع 0 ود ميا اولا ف دةلا ثنللا ٌفاذسقءجلاو

- 00 1 - 

 0 * مهزع تروق ىدعإلا لاق

 اال اوقف اادهاش رووا ف ةرمشلاى 2 ريف فدل اةدحأ ودعا ى رولا

 3 26 .ًاثارتىلعأ 5 القول 3 ١ ارقلا مح ادوع 08 لق
- 

 المكي رم *؟اماهفذقو هلام أ ثادق وهراسغ و ندنطولا لعالا ةفعضصدو ةداقذتلا ورب لاه

 : ٠١ سقلاو رم الاه فشلا هوا ثحاو

 ايزل اًيعشاهلناف #َ هنااا تنام و
5 
 «ءو< و 5

 نم هت اا ا كه هنافذقن عريش انش

 0 ,ميلامو كرب لاخلب ولا فاينلاورملا لئن ىفرو

 869 < 2 هج

 رعرعولاوطن ادت مايل #*ُ هر هاذ نعوطلالزتبعسو

 ددهسسم ىف ىلص سو هبلعهللا ىلص هي تيد اوت وهخلابلا در مفرعأم و ٍ

 وسان ىذز رنا ثيدحلا فدو لاقت انذ فاك فاذا يتاغةلا
 6و ىو و

 تافرغ م ةفرغك 0 . ص تانددى ربنبالاك هنود اذكع هتاقدقهمف دعم
 -و 3 ١

 ىضوريت ه الا سال اق ُفاذقةبفدصتمفىور وىو ردق امهالكو ف 0 فذقريسكتل ا

 ةفذقا ولصأو فدا ىنهاغا جمالا لاقو قارب ,وةقربؤ ماريو ةمربك ةفرسثلا ىو

 ىو و رى وص ى
 ىهوفذقو فوذقو فا دق ةةانؤ لا دوو وياورلاةمعا هو لالالا: قرلا هر

 ا

 تيمكلا لاق هركسىفلبالا مام اهتسفنب 3 أ واقع سنع ةداىلا

 ناشطون 7 مهبل انهت

 سرفو سرفلا كلذكو ةسم رس فذاةثمو فاذقتف ةقابأوا وع لدلل اذهل هذه فان لع لاق
 :س #) و 0

 . ىدعطلاةفانلا لاقي ساقوم وعلا عير فتم

 ص : ش تو 9و. رو < ه9 تتاود ا

 ظ فذاقتملااهريساناطملا مامأ د ةسطم لكن وجب اله ع

 2 ولا و 8س

 |ةنيسو أدعي مافي امد يا مفاذةلاو فوذقلاو ريسلاةع رسافا ذةلاو
 ( رششعىداح برعلان اسأل - 58 ) 0ك



 لل ا ا مر ل ا و ا ا ارا

 (فذق),  ءافاافرج « فاقلال سف 0

 - و 2

 هباصأ هيدقدقو نون مهن نونا يعل راوناك حاجا لاق ديعب ناكمنمبرغلاءنوفذ و

 و دع صبح رع م

 اا الهثددحىفو اقتل فذدقوءاف :ى للا فذقو كاذكب ذكلا,هفدقو

 في يع

 لمطتالا خرا امو هانعم ف ناك امو ًانزلا أ أرملاىيرانوهفدقلا كب رس : أ حا ىفذقهنأ
 ئإ 2 -

 | م انعَنامنعتن انا هدنعوت :وهشل 1 اعثد دحىف و هيلع بلغ تح عملا اذهىف

 ايفو !فّدّتلاو لاك ىنامتلاك ىتاااهزيجارأو اهراعشأ فتات ىأتاعنمو

 مه

 نامل ميخرتلا ىلعذاةوذاسو فذاكو فذاحو 3200 اهممىمرا اةراطاءفُدعل و ةفيذقلا

 ْى مرا فدسةااثمللا املا فذ اورج اف ذهل فار ءالا نبا ةراخلانفذاقلاواص1لا

 لعل الوام كدس َّتَص طةام ف اذقلال_.مثنبا ءئثلكو مالكلاواص[ساو ممسلاب

 فاذقلا ةرَتونأ فاذققلا ما ه_سفنروجلا لاقيالو لاق انجيعل ةانرإل ناعما

 - 226 ؟ ه2 ع

 ةنورلاف هتسرو ألد هزجتقطأام

 فاذقلارم ةفاذق 5 فا رقوذ كنا دعالوهو
 سد

 رعاشلا لانا هب وهعنجفاُرَقلاو ةفاَدعْلاو

 ناَتنلبالدفادقاوبصتق « تاتفلا قتلا فات 5 لصالا,اذكحنانثلءالةوق
 و هور سوماقلا ح راش هرث دو

 دررزملا لاق بق ريئث ةفيذقلاو بلعث نءنازيملاوهوئبد :هلافاذقلاو باوصلا ل علو ٌكِلَدِك

 ا - هَ ف 6.

 مزرض مزاهأ ىف: اوضتراصف د 10 | رص نم هناق آل فد_-

 ١ 0 ا هردءف عد هأ عدرسلا
 ثيدحفوةوّةب ىرلا ف دقا وعقول وق و ىأارم ,اكبولق ىف ذشي نأ تيشخ ىلا ثد د1لاىو ا

 د وم

 ةغئانلا لوقوهرك ذى أسو فصةتتفةءاورفو نيكر يملا ءاسن هيلع ف ذقن ربما

 دسماب لا رع 0 »* اهلزانرضختلا ليد ول

 عد لانة افْذحك للاى ذقدن'ك ل ومسللابةس يه ىأ 2 98--م د 1 ع 0 ىع ©#م ع
 ه2 انكم 5 يي 0 مهد ٠ س و 2

 لا 83 د5

 5300 03 قيقا
7 

 و 9 م و - ١ ى-7

 ةراخعار وبايس ىأ قيذق مهني لاش وتلغأ انتا مسوس ى ةرد_ةىذلافذقلاليقو

 الغل وع الآ ى - و 9 مساوي 7” 8و رك سس

 لزئموكلذك بس سواه عل حورط أ !فودقةدلب وةدمعا قوذَقَو :فذدقو ف ذقةزاهثمو اضن |

 ع دك < و »ل

 دسعول ًادشنأ ًاودعب ىف دقو فذق

 1 00 اة 5777 ا هنااا تاب 0 ا 75 كلا 17 صم

 طشسو :



 اء
 (ىدق) 0 ءانلارلا د قاف لام هيجل

0 

 .٠ 0 نا ع . 8 93 . 31 . 9 .
 لام ىلع تشخ نمءأن !فءّةلا ىردودلا هب هرو ههه سس !رلا فدءقبهوهشمعطاو ىردزالالأق

 هم , . نب < س : 2 ءَ . م 4 و

 ب مداح 9 نمحدقدقلاف ف.ك.الودق هلاهل اتق «حدق منهن اك قتلا ١

 مو 8 9 ساق س

 ,ربثلا فاضقالاو فنستلا لت : ريش لاسق» وهن ج هن رشم مكاو اذ 3 4 ةكقتتانالا قام

 5 قوما قانا بابك ولاه سع ل6: دندشاا

 *  اهسو مه : ىلا ىلع و يع هو صد

 لبق" هدمشا نكرر كال قر ساق اال لكلا زق 5 فق ًاهتفش لاقيمرادغو
-_- 

8 0 2 1-0 

 ديدشلا ب رشلا فاضتقالان موو هو راداهةيربرشأى باهذش او منلاق ماما و

 مولا لاف لوب القمل 5نيحبا 200 اوما لاو برشا ةدش فاقول

 #0 رز ماجر 07 1 1

 .رامارطملا نمفحاقلا وهيب اهذلاو هدأ هفاعتاو .دنحاقموئذلا فاو نام

 ل هند 1 تاما را حر ل

 ريثك احب و ف اعقو فاه لس لمق هنمو ؛ ئىش : لكل. ضقاوناحاذمءاجاذا كءاقلكتيدشلا
- : 

 هل دك هم و ى- ., 5, < وو 23و 5 2-7

 ىلا ىو“ افق ةجاعو لجرلا ى هنو هفاخ جر او ئثن مف اام لكوئ لكب بهذي

5-5 - 1 

 اهبفعشي ى او وب ٍفراَعْلافوتلاو هءبعذتوءىشلا ف عقل

 يد < اي و هم ل -_ٍ و

 د- دلل 0 اعلا فسكو نط: ةفاقوشس ودا 0 عالا نان ع لم اة بملا

 مد < ان هو عذم

 ءانالا ام فلاش.( فا ا ليقع ف.-ةيوهليةزءار هكا 1

 و

 ذكي بصل ندوأ سوما نم ءاملا فرغفدقلا عفن اولا

 تل تسل دج ىدنلح تن ةيئامعلاتلا اوه: :مقفرغلا فادقااو ماع

 ردلا فقل مفازتفارن يول ىدانت ىو ىل> سلا ىلع يرو طا ٠ مفرتغت تايئاف

 ه مما بوم 5و

 فد اوراق نيرو قارا قالا هذه ةصقوديدنإةفحرظ ىف درغ

 2 و سم<

 ا 2 2 هلا لدا و دو للا 1 حولا لاقي ىذلبرَكلا

 و ىف

 هندز ا ذبرلا دع عطقتن داع لازوطتقا طن ركخا تن نا فدتفاو حتا

 لأف مرات وذو

 2 لبس [شرلا 'و ا# دس فا دل ىذيمن 08
 دق“

 »و ضو 02

 :قانعالادشنأ اجا ار افئاقتلا وىت هرزددلا طك فتكا ئااءفذق (فنق)

 ” ادد

 اجلا لاه ونعلم ءالعقطا:ُف شيام رنا لق ىلاعتهلوقو * فذ ال تأ ةَلَمُق 3-7

 و سو م

 نلانءت ةلوقو هنعمل .هلطابلا ىلع قحلافذقتلا 200 قلت هانعم

 رسكلان وه ءاشرلاب و هلوق

 عفلابهطبضف عضومآم او

 هتك أطخدرو ةدامىف

 هودع م



 لصالا نادك انارغلا هلوق

 هد_ثنأ ملا ىوهت هلوق
 اذكهسوماّقلاح راش

 افاهأر قعلا ىذبىوحت

 اي
 تايطخللا لطتلس اهناك

 «#يس" 406

 ةراسعلا قيطناام هلوق

 ىقثو ملا قلفناام ةبامهلا

 د ةرامعلءاف عمالة قفاوملا

 ١ ها ةفرحمتاسللا

 ءاناافرج « فاقلال صف 1

 نمجرؤملا نامهاف م غلاو ن٠ ملا مارال ءاما٠ نم ةديعبلاءاشرفلا ةريشو أ لاهو

 هو سءوث

 عجب ةعساولا ىراربلا هاف ايلا عب قشر لا مكيلع يمنة: تولح ىفو حان رلا فادح

 ل ارش طيأ7 لاف عضوم م دا را عل اب ع
- 7 0 

 ل هم 7-6 وس همض رع 7

 انها ديفا 31 3 .يازنلا فرعا دنا

2 

 ا الو ليم ند عال قانا املجرلافلدقو عامدلا

 و 5

 0 06 : ةعطق هن تءطقنا مون 3 + رمسكتمال لايف هه ا نأالا ام :.3 ةمدجلا
2 - 

 2م سامع 9 -_ 5 55:س 7هو.-

 نقلا ليقو هر 4برضافخ هفخلو كم أ فتلا عاق فم او اضأ

 5 22 7 ,و

 فعقلاو ةفقو فو. رقع ناد لك عجب اهنمةسعطق لك ىهو سأرلا لاب ؟امق ٠ نمل

 يريد نأوحاطق سأرلان ميريام

 هوو ةيوم
 كي هادا لافحامب 1 د مهداة لا طير

 ق1

 م8 مص

 افاق واغنقىم-تاهلك ةمعجلاو ةمعج نم ةعطقنابأ ىأهسأر نسا 4 فضقاف هن رضو

 ا فيلا راجل تفس الا م هلاوأ
 هم 0

 7-2 مو ةنسمومدلطف سدح 5

 : رجا تبان اع د ويلا كوش 11 :دل--ىو هب شنت

 نمذ موب وب هباصعلا لك أي جوجاموح وجاب ثيدخ ىفو يال اعفانا مال ةقدقناكو

 وهل بق رماد ةودىدلاو هوس ًارلا فدا مدلل 3 اه هرشقدارأ اهفعب نولي و ةنام لا

 «مس 8

 ا نطومقراخ لومولا مولى ةريره أي دح هنمو لدفن اود هد ع نمقمطناأم

 سم <

 رومالا.هامراذا تاي اك اناس هسف:فعقادارأ وأ هضعم ه:ءىكفاسأ ارىأ اطقاس

 هارب امر هك وأ تال لاب هبحاصرجرلا رف مهلاثمأن موكلي تماظلا

 هر اص مدد ةمود م سد 6

 لاق هفخ عطقاف ف هفقيه ف و هيلعاش درو ةمهاديهتكسأ | اذا لبق

 مق< سس 65 5 5 7 عوز ص د سدو سى

 فوقدملا للتبطاكىدملا مد *« فويتتلام جلا ماض نعدي

 د 89و

 عجلاك عج اوجدةلان 8 ءةرسكلا فم اوحدقلادقلاوفُتلا عوامة مٌقوُمتم جرو

 يي -

 لعأت 0 ولن نمةةلغا آن دلال

 هو ب

 ظ 0 تن طع
 15 ظ



 هنو ا ااا ا ا ا

 اا  (فق) 0 ءانلا فرح « ءانلالصف

 0 و سصومسصو ب 2 08ه 8 و موسو و

 رةشارقلاة ءلطملالك:اور وبدلا هحشت ىف وفلاو

 رونلا نم ةعلملاو ل عجب لال اودي ترهاذاروردلا همن اينلا نم ةوقلابممشرشزلا فوُقلا

 ئثلك فاوقلا فءاضملا قاتلا فسدذهتلا (فوفإ) ًاشقاذامىافوفقاذامورشرلاو

 حاملا لاق فاو هفاش ى طع
 اك حر 28 سو هور

 امعذلا فا هذاا ىرورعاودسسلل #2 اعاوقن ارسلاقارقررادو .

 نإ 5 هه

 د هوم دم رى موس 3

 باولو برة-عللمس ابشوشو لجعل لقوقفاوفءانب ى 1ع ءاحامو ل ئ امشرالا طقم للا اوف

 -ّ : ق8

1 

 67 2 27 ومو< 0-5 و ا

 ل.ةو باثلا» ىط»ةبويوهليقو خدوهلا ناطدت اوفلاو فلم فاوذةةيدخوءاملا باول

 هم - 5 9 م وم 5

 فيهلابو ىنجنبا نع ةريسخالا ابهيفءامالةزامملا ةافلاو فيلا (فين) قيقرب 1
 و 82 م,” ول 5

 ثللا 1 قناتي عرش زةان قفا نأ ىلعهيوسسلدّتسا

 دروع 2 اج ع

 اوفا زامل ركل 1 وتسير منان ىلاةزانملاف.شلا

04 

 ىعملا اذهففشن اول وقيم-منال ةدنأ زءافشفلا د رمل تةيفلاو ىايقلان 8 وءاسلم "ارضا

 كييف زو عب رلا فيك هللاق ع-ضطوم ءاسشهدلابو حابرلا فلست ضرال ست لا

 برك دعم نب ورع
 83 ج7 ىو

 يفلان 1 رافشمو #3 مكن ١ عربا رخأ

 هم رلا وذلاقو نقلل ناو حالا مهجر ىأ

 و .٠ 5 ى» مرور 8 وهماه 5

 منع را لد :ذاهيلعاقنف #3 ةناه بد ممواعي بك رلاو

 رب يلحس

 و و

 ورع تدب دشنأو برعلا مانأ نم مون نب رلا فة ىرهوملا ؟ فو رعم عضو حي رلا ف .فلاش:و
 2و و 7 - ه2 هذ 7

 هللا لوسران دس هلزت 1س دكا نمر 7ع سوو ورا د. وي ,دا ىو نركي دعمنا

 و -م 5ةه< ه0 و

 ءاحلا مفي رابخلاو و ىوسملاناكملافيقلاو هحاشاد_طعة لب رعنمارفن ل_سوديلع هللا ىلص
 سممص

 2س م

 دب زةوزيغقوةدد_كملا* املاو 'هلمهملاءاخ اهلوقب مهضعب وةنمللا ضرالاةدحوملاءابلا فرفذتو

 وهم م ةهمود

 هنو و رادشنا اوفمف نيلم ناد و 5 رطلكو رعوبأن ا دمع[ شفر ذهنراخ نبا

 أ ورب سس .َ 00

 ةمرلاوذ لاو ىراخص| منا وحن مىااهل هاوقو فوذلا لهو[ فويفاها فايف ليهم 2

 و 5< و 5ه- ه- 0

 صاغية ةوصوما«ءماند #3 اسملاةلو دسم فايقالا:ريغمو !ج

 هسرشو سوماقلا راع

 فدقو ىرهوخلا لوقو)

 برعلامانأن م (موجيزلا
 مدلو باوصلاو( طساغ)
 منسم خلا تيب
 هعيفتد هتك 3 ب ,رعلا

 ملاف وخلا لمهملا وهلوق#

 ف و حاصلا صن او

 هباو رلاو جدت ريغ ريسفنو

 رسكوءاهلا نوكسدلموم
 ةاوهذوهوةدل- حوملاءاملا

 دا ارو نالم- لكحزبام

 9 ولدنا 1 هر سف اداسو

 لوهم ل.ل لوهلا نم

 رس سس

 سوماّقلاحراش هاواولا ْ
 مفعم هك

 ؛ مب كت



7 2:5 

0 
 تدثسوماقلا حراش اهلا
 طقسو حاصعلا لوصأ ضعن ىف

 طقاس وهو هأ ضعلن 7

 اًيدنأب ىتلا حا معأ ازمسن نم

 «عدصم هأ

 فوغمو فاوذًادربو هلوق

 دربو سوماةلا5 رام

 هبفوأق قروظعك فوذم

 فاوفأدرب و ض_ طوطخ
 ةرامع قلعلذ ها ق.قرةفاضم

 دربو لصالاواطةستأسللا

 وذىفوذمد رب وفا وأ

 شايب «تقوأ ملا ضاس
 ينك“ ىأ جلا

 ءافلاف رح «؟ءافلا لصف 16
9. -ّ 

 (فوف)
 2 5و قر م2 يسد و 7سم 3

 اناعرسلا عزو نوفيغيف 30 دورا سو

 عضوه نافيغو 5 اناعرسلا عزولو تودع 5 ةرعش قىذلا ىربننا لاق

 نكالق ذكر ىو تلاوه مع اةدكسشلا ةشنلفلا (فسن) (ءافلا لف ) مده م ع ود
 دك مو عَ : 0 0 : : , 5
 قءيدفوف هندساو قوما كلذكو ثادحالارافط 1ىفدودد ى دلا ضادسلا فوغلا «(فوف])

 . 1 8 يك وذ
 : لا ةاونلا نطايف ءاشيبلا حلا فول ىرد ولا ل ا اهدحاوب

:1 

 "تفل فرش 30 ةقوف عجب فوفلاو ءاضسلا ةمحلا هباوصىربنءالأق للا اهمتستت

 د و و هد هم

 ةقونلا فار ءال نبأ بد :ذهتلافوفةرشق ل كصو ةرقلاة + نودئاونا او باقل ادع لعو حلا

 فوُثلا نع ار ءالانبا ل مسواضد ًريمطقلا ى هولاق ةاونلاىل لءنوكسم:ةقيقرلاةرشنتا

 00 هق رعد

 يسال نوعا 31-0 يركع امو

 ص 87 نب ”ي 89و

 #3 افوف ىنعنيذغتالتنأ او ىف

 رعاشلال اق ةف ةوذ هيدجحاو انش نع ينغتالءانعم وهبرَعلاقارعقارعلا
 همز ه< سوم موس 55. 3

 هفوغشمس هنلانأب 03 ىل-ىلا تليسراف

 ه م مي

 هفوفالو ري زب 5 ناساب ٌنداحاغ
 3 0 2 7 عوق - و م9 7 2 2

 هيلعو جر خاف عشيدح ونيلادو ربنمبرض فوغلاو فوردقى نوف هذعىغأامو

 مرارا ٠ك نا

 رمسقلا لصالا ىف ىهو دو قولا ةدحاو ونلاوهو فر عيفاوُألا قون هل
 مم
 و ه 5و

 ديلا سعد مهب تيكا فالا ثمللا ةسفاضالاءفاوأ هلحو فاوذ درب لاقي ةأوذلا ىلع

 م م اج

 ىلاقر

 عد "ه5 هو

 ى1فوفمدربوءاغلا مضي فوذلاوهوةاسشو منو

 5 الأ لاورإ و ه5 7وو 7 ٠

 فاوذأدرب وبوةعب هاكح لدءلاىلع نونو فوفدربو نمتلا عطقفوغلا ىرهوملا ؟قيقر

 أ سه ن1 5و

 ايدل اهني وفر ةفوق تقر غدبعا عفر بكت يدسجفو ص طوطخو ضاس قوشغمو

 علا بات نم قارب ان فوقلا ىلارعالا نا

1 

504 5 2 

 2 ودم - + و

 ةفوشاا مال اوافو رحال رج ىعفافاملاقي ,ةقرقل رد قوقل ةضفد مىرخ ًاوهذ

 نمرفطلا نط ذخأب افتر لام واد ممالو هسا 1 بى ءةماهب ارُمظدل لوةفالجرلأسي نأ اوهو

 9 "ا ل

 تار داو ماتا فظل ميطأ رشا لقوا ذهالو ٌتاقو هءاهتذخأاذاةسنثلان طب

 1و اب اوتو شللا

 الو



 --ه ١ه 5 0 , هاقلافزح « نغلال ضف

 (تعدع)

 ار نب دوم سدا |

 1 3( باوصوشو ثغوهفالاوةقأ ةاورتاقلاك افتنع را يفاكجرالما هص)

 2 تاك داع ع م 2 هى هو س

 و ا فت (ف.غإ مسأ ف طذغ (فانغإ) 2 ا ع

 »5 < ودعم | مسد هم ال 6 ص دس ني سس

 ىجمدالا هس اح[ لامو فطعتاذاسرفلا ف.غتواعب رغسال مسأ ض نه دخت ل: ةولاوطلا

 امام سمع 8 مس و ةمصسو

 ليام و ديت فيعتلا ميهلاوب لاكولاك رمي ءانعمرهش لاق همم يفت لو فرغت ريغبلا ضع

 جامخلا لاق امر راسل اني و وطقلا ةعسنم يعش ىف

 مع ىلا م9 0 9-5

 امعتاذا ىراحا هنم « .افلغملارتاغلا ىريداكي
 ”ك- 5 ىو -« باس

 سس دق ىلال سرت يالا ا هتيشسمىفلاتتا اذا فرغ ريسلا قنص ناشنغااو

 2و 1 م و ءس 00

 ركل !تفاحو ودعلا فل هلا ف.غتلاو كلذ نمةسبلاغةفصإ مرح

 م 5 صوص

 تفرغلتو تفمغ وان 8غ

 تسر نات ًاوالامشو انبعاءاصغأب تلام

 ارو« 2

 فرغت ة يكس همز :زعزاذا #3 قروملا ال !نمندلاه] لظف
 85 م دى سو دم ةهدرمو ء

 7 هد ط 9

 لاق دوع ىلا ذيغو فيغأ شو ءاذيعدر اضخو ةنوطغلاو همنا نماهلامأ ةرصشلا فاغأو
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 و 3 مدس 3 هيأ 217

 ماظعر» هثفاغلا 5 سا. نربغ هنأالا ديغالاك فيغالاو كافيغفرغأ ب ذ»و 2 ا
ْ 7 
 0 رعوادحيوا حرك .رع ةوهنقاخ قوهو تاقتلا3 قرو نةرغص ؟هقروو ماتو لارالا عملمرلا ىف قا :

 فاعلا ذدهتلا واولافوعنموهفالاو كال: نمءاراء سس رانا لسا 0) ١

 ون ةرعم ىشو هاضعل أ نمفاغلاديز وأ ةفاعةد_ا ولان اههينوكي رصشلاكماظعتودي

 ىربنادشنأو لا نمبرمض ف اغلا ىرهوملا فاهقلا فتن: هب زاحدك اش .طرقلا

 ميطلنا نيستا
 ظ 4 - د وو 00 1 هم

 قوزرفلا لاك ديمي راي ا

 - معا

 2 و و سمسا ع 2

 نار5 فاشماغلا دوو 2 لبخشفا
 2 م ا د و 5 5

 يا
 زو تثمسصسويو 7 8 ه٠ 2 اكو ص

 نمرلاو فاغلا قالا ثسحنم سرع 0 تفسعت ماسه ىداعلا ىنأْباىلا

 6 »2 قيم © 2 3 - ”ت ممر 2

 ف.عو هال نءف.غنودرءورفاذا فيغو نحو بذكىأ فرق ب راو ندا سنا قو

 ىاطقلادشنأو يلعث ن ءةربخالا اكل ظ

 حاسس املا ل

 لالا اذكى راحاهلوق
 .ناوبدلا عجاربلو

 باوصلاوه ملاح مه هلوق
 هنأ نم سوماسقلا ىفامو
 ًاطخ ةهملاءامللاب خرملا

 هرظلاف هح ناشددافأ

 ةرامعللا سرؤفرغملاوهلوق

 هسح رشو سوماقأا

 دية ىلأس رف فيغتملاو)

 (ى.و د_سلا لمزح نب ١
 قوكلذن : مهملاعةةص

 لد فغااناسألا ةّيس

 طورضم هاذ كه فغت 1
 ها مظعك



 لال .>ارشوخأ هلوق
 رس رشوخ أ حاععأ اةرامع

 ىىددعم ها لا ثرسا نبا

 ادك ملا ث.غتاذرأب هلوق
 بدرتلا ادهىلع لصالا

 (فنغ) 0 ءاقلافرخ“ « نيغلالصق 7

 ١ َ 00 وو 4 3 00 / :

 عسج تاغ نوك«الولاىرفاكلا بلقوشو هلوءةو ىلا عامس نعءاشعه سلع ىافماع |باقو
 0 3 7 و ' 11 ع 34 2

 هل اوةكرعاش هرطط ِ نزال | 4. ومس ةعلعف | 2 َن روكمذل مضلابالعفنالفلع ||

 أ ٠ وو - - هو“ م م

 5 .ء 9 ه 5 3 35 : < دعو : ' : ْ .٠ 3-1 © 75 - 0
 تن ارلوقتو اهتمحجرخ مل ىااهنم عرد:لة سل هماع ىذل !ىرئام5فاغالا همح نس دلاخ لاقو
 00 ا لا نمريبكو ريغص لك اهيغفاما.ةع رت تناك اذاءافلغاضرأ )أ 10 1 رك 7 0 : هو 0
 7-5 مه 9و 2-0 - و6 3-5)

 نم فالعهماعفلخ:لجرو# اقلغملارئاغلا يري داك ل اول حرلاوجرمسلا تفاومن ءارع

 قاع مالغو ةفلقلاو ةماعلا ى مهو نيغامصلا ىلب امم نيب ,راشاااةرطناتفاغلاو اهوكشو مدالاا ده

 3 ء ب

 عساو دغر فلغأ ش 2و4 اين ثكب نش فلغأ أماعو عسساولا بصل ٌفلعلاو فاك نأ لا <

 لاو لتس اهه راها هنو ةيااغلاوءانكاو ملل هتيطيتلعو بسد اناء ةئسو

 ٌفلعَت املا لاهو بلعث نع لوالا ادعاو بطلا ارئاسو ةيلاغا ال حرلا فلعتو اهالغود

 ليقرعشلا لوصف الخادناك اذانارهاظ ناك اذا اغلا فعن مهذعلاكو لغو د لاغلاب
 دع د

 الأ ى ًةيلاغلانهتمل ف لعأ تنك اهتعهقلا ىطرةشناعشي دحقو اهتلَعةاغلان ميل فاعولاغت

 ه9 1 - موعد

 بيلا ن هبكىضهبرضةسبلاغلاواغملغت 59 العتابا مِبَفَحلابام رثك اواهذطلاأ

 ا ماللا ازسكونيغلا ذي فلا وفرع عمالا هب خدديالل .ةوفرغأ لما غيير هش فلقلا 7

 ون واع ضو ولا ةفينح .ونأءاكدورقااالا؟ ةهلك انالو قلل ا هسشتبا

 ليحارمت 0و وز «نيثرلا يتركب دعسو سدقإ انما معةلسبةاءافلغلاو نط: تاملغ

 ليش 1 ث نه ءاقا عسا و اَوع زك اف لَع نمل نال اهلغلاءبّقلبث رانا

 ظ 8 ما وبلا * لوغو ةمامأ تاغ الأ

 3 هورلاك ةدامىأ ةمغوذ ا هونيعألا 0 5 الا عسشمىفءانملا لصف سلا (بغ)

 #3 ىزونو فيَغىذنمفرُت #4 0 اورلاو 5 ىزولو تابغئىذن ا 2#

 5 2 ب

 210 :ءعفتعلا 4 ىرهزالال اك د قرنا رذلها لا اهل:

 دشن أوءامنمئان اهلى ثغتادرُ ىدانالا 0 ا ورا ايتو
00 

 وود جا ومد 9 ا

 20 ول ولو نم فرغت فةنعد 27 لولاه فمش اداب 3-5 ير واو ثس :ى *



 4 ا مل الث رولا ل احفاد
 59 07 اول ا كا ونا 11ج شا ١ نتاج

 سس 0 1الالا (فلغ) ٠ ءافلافوح « نيغلالسف 1
 هم ا 35

 و رع 3 06 - و وف< وسو < و 2 ٍ : ظ . ىلعلا ةنوعجلاقولاق

 لك نمي راطغلا مثلا مود دى #2 فض ناوىلستثأن ماهعذعو

 ملا نمسا (فنغإ) ةصاخ ىلا لايت الا فرطُعَتلا كار ءالانبالاقو

 رعاشلا لاق
| 

 وو بم هوس

 يفك شعلا ما اوقن اخ 0 م

 لاق قا "زرقا فلل وهن هوقاكأر رهلا عَ ةرأغلا 1

 لطسكلا ةَدعلاساعأك 7 هل شراب ارد

 2 و وس هود

 ب راسة اجب رايص في ايت ياذهور ولا ل لطيخلا
 مم وذو هدبف“ 0

4 5 َ 1 ِ 

 ع مليلقلائ نا ةفقلاو شيعلا نمره بلا ةنألاو رج ىو ريو غصب دعو آف فخ

-ٍ 

 صضعلن ,هناذا ل_يقو ريك "ادعس 0 ا .دناو سرفلا تفتْعاو عسرلا

 ةكو لعفلاك ل عفلاوالكلا رشوهولابعدقأ ةليةفغلا لدقو فعلا لواذت ف افعالاو نمسا
 5 مودع

 ”دلجلا اوهولاق قافتغالاملا تفتعاديزو 1لاقو 0 ًاهفنغتو هشام قب ؛عرضا اوءانالا

 ىوتغل | ليفطل اك ب راقملا عدلا ,راقملا

 باطم تارثلا بالط درع « ةنَعل دنا تفتْعاماذااكو و س*ء راو <<

 نحارلا لا مكتاطموهى ًاودراهذاهعف رفئلذومبواطتوهوقلا بلاط 2

 اناس - 9ةوةه< 98ه 5 هس 3 ال

 تيقتس اوموقلاهنمتمقس #3 تير نوجألا نمد اك تيم بارغلا همفلبشمو

 لاقيو هيف "لع ىلع هيفي ريعبلا هلوانتاموهواض لاك ةةلئاو تنمو تنال

 د 82 ه6
 ء يلا ىلع لةثاامو ناوصااقالغلا 0 0 ( فقو فعاسب طرلاقرو ند سنا

 فيسلا قالغالغلاو تلعب اورمّقلاروشاسورهزلا ماكو ضيسلا ئقرغو ِبْعلا صيمك

 اهفلغواهرغوتر وراقلا فلَعو ف الغىفئثلككلذكوهانالَغس وقوع [فشول وراق

 فالغىفاهاخد أاذاوافالغاهل ل ءجاهلْغألم ةوافالغاهل لع-وأ أفالغلا قا واخد اهفاغأ او

 اولافو ريزعلا ل يزعتلا فوأنشىب الوهف فالغب ىدع هنأك ةقاغلا نب كَ بتراث قلع

 فالغلانأامرعللةسءوأأانب واقنا ىأف الغ عمبدارأٌت أرق نمو مسءانعمل 00 امولق

 هاعهللا ىلبصهتةصفوأس- ثىعبالىذلا وهو فاض مخ لااتلساق ا

 ةعل ار اىولقلا ى 17 هلام لوح ثد د لوح ةوَفاع ًااهدح | وةاطغمئاغمَى اع ,وأق خفي مس 2

 ) رمش ع ىداح برعلا ناسأ 1 (



 امور وماقلاح رشف (؟)

 فوظاغلا هلع كردتس

 نوطاسا قة دست
 ١ هأ ”هلوهملا

 اذكد سلا فراطغلاو هلوق

 ريسكلا» ف ارطغلا سوماقلا

 هعيفتف همك

 (فرطغ) + ءافلافرح م نيعلالصف 6
 سما

 رد صوم ع هم و و و 3
 8 .٠ . .٠ . .٠

 .اهلةمْصَصتناك اداريْضن 2و فرضتعةأ ماو هحول سأرفتكلا فورضغ هفكف ورضغ

 0 م و -

 5 كوهو فطولاك فاعلا (فلغإل ريفضتخو فرضخ ل ثم توضعو نوطد و رصاوخ

 ءانثنا فقل |ليقو ب ذهل !هلقىف لمعتسااعرو بجاحلارعشهل فعلا لمقو هل وطو بدها

 01م ثيدسف ا ارهاق ويضل و عارت نعنيعلا فرو كسص ذموهورامشآلا

 ريسغنيعلا فطعو رافشأ فو ةاو لادا اور تا نا>الارعشلوطبنأ اوه اس مراشتا

 ىغس هيو نيغلا,فطغلا هبسحأو لاف فطءلاامىردا الاف ىثابرلا تلأسةبدتق نبا لاوو ةهقم

 فدل لمهث نبا لاتورامششالا ف داو نع فطْعألاو فو الارعشلاقو راي رلا
 ب هى -9ب هد 0 2و د وع هم وى 9-ِ م

 لاقل + رمسا فيلو ب صخش فسأل ثم فاطخأش يعو شعل ةعسفامغلاو فاو

 هع يم 2

 ارفىلسلا ف طغاذا 5 اركمإ بعدمةانقلا قو ا # أرب رمآلا فدخل

 سصضص لبس هو

 رعاشلالاه ناليعسدقنب دعس نافطّءوه ونالمع سكن مح ناَفْطَعو ىجفيطغعوم و

 ارابيا وول "ىلا « اهلِبوَدالْنافَطَعْنكَنْمو

 اطار .راذلا (فرطغا) (6) )بودذاهل نكت لوا ديربةدئ ازال هلوق شفخالا لاك

 - طسثد دس ىفىذلاو 5 انرطعَت هموقاونوكمن 8 دشن اوريهناريثكلا حملا فيرمشلا
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 ليلا ىلا فيرطغلا ليقو فيراطقعلا هعجو د لا في رطغلاو نيرا مدا#

 ىذلا ىزابلا فار طغلا وفد :رطغلاو فير غرار لاقي هنمو باشا ىرسلا ىضسلا وهل قو
 -ةهدع و.

 قنعو بةنبورسع ب ريثعما ن نم أ سها فد رظغلا مأوىزاب 00 طبغلاو هي

 . لاقرب قرطتلاو ماو فيراتخو فرغ

 ” ه هد ةهسمو عوق هد و روم ؤ<و :

 08 رت شرف من ارغب 5 اهتافشب رقنمدعس كي نآف

 ل

 را ىرهوما بألا كلن لقد ع رش و وهتبالو نم فرط لوق.

 طرقا نب سلف ادلب الادتن ورك فرت اووفرطغلا او

 5 ه«سو و مور هه

 ُفرطَمحلاةروبباو دودي ع ىَمَ بضع يني داعتا كنف

 كلام نب سعكل ىربنبادشنأ او فرتتْلا كورد
 م5

 . افرطغواعمم هاطعأو وك 5 3 رشدق ىذلا هتلدجلا

 ةيئاغيطلا نبا لاكو لاك
 9و ةهضودع <

 فراطغل الأ عاقدقوورتو 5 مهنمةدار موق فاو

 سس



 508 (فرضغ) ءاقلاق رح وب نيغلا لصف

 وه ه4

 تتوصغل و هيلعت ”تراهنأ ىأدم 0 ا ركملا قنالفل لاش يس 22 م 2و

 جاهلا لاف ترد ارتبلاهلعتفضعناو اهلاوُ أت مد متاذارتملا |
 و. مع وو ه6 < ع سو

 سوانا يرانا تركت 5 انَضَعأن خم ىفتقصعْلاو 9

 28 22 »هد 2-0-0

 دشنأول ايلا معانلا فضاغل او فضا يا مذا كو وصعب فضعوأ
 مع ىنيوم 5 -_-

 فشار طبشبا رخآو * سنابي وشم موملا
 9 هدو - 1 د و«

 ةيسص# تناك اذا ءافْضُع سن قارعنلاّن ا 2 نو ا

- 

 اه 0 انجل و اذاامدلا هيلع ت غدت لاش ,واببصح اخ .ر ناك ا شد داس نهال و

 1م سل

 وهو فلا نموه لاو فم تيكسل ب نا اذا ىضغم ن نطعوهءلعتامقأو

 حالإلا نصح لاك ولنلا فعس سوح دارا او عرزرا فرو

 »مس ع -
 # 9و 11 5-8

 فضغمنطءىانجن از ن ه* اه درطق تنم ىداجلا ذا

 اًض ,افصعة حرت تيب اذه متق:لقول ل اةيثكلا هامل قدماي انههن طعلا.دارأ 1

 رمي را جدال اق التو رو اللب فالتال 1 ندهدفام انهار 5ك د دو

 9 ساع

 للاي وهلا لاك ولاهو ذه ملت لاا ادت رمال

 لا .ولألافءاطر راغل و ولو هيلع 1 هرخأ فعسء العادلة رمءاوس

 ءاق .اهلفالا دع دخت ا ١ ارغلا ف لمع 6 زاهتجااهيفلمحت تلا عاققل اهنمدخت دس- ص و

 نمدختو لاق لكؤيالاعشبا ارنا وقر حر ولوطال نكلو لكلا تانك رص تاتو

 3 0 آي سل . - 3 . 5 ٠

 ىروش نإا هيماسف لب هرم شع ةمسلا شرت هم ةدحاولا ماعلا ىعستط سلا لائم ريصحهصوخ

 هنوعمل دوس ًاو»و يصل ارابنكلادوجأ او ليجراتلا فراوهو ران حا الابعلل فرللادوجأو

 نمير ةفضْعلاَو نغقوشلااطقلاَك ضع ار نوب اطقلا فْسعلاواطَقل

 رىكةم و وك ع د

 وشو شا 3 0 ةاطقلا اهنا ل_قردطلا

 ليللاانملعفضعتو اهَسَعَفدغدق وف ظغألدل أود ع و لظأ 1ى ؟لمللا فدع و عضال افالخ

 دشن أو ليللا فدغالاو سيذهتلا ٠ اوفْسعْاماذا لاه مالح أب« دشن وانس
 ددم <

 ((فرضغإ) طرضاذا فضعو اهباقْدَح ىمدالا د مودلا هما موعدي ف ضعا لظفف 3#

 01 9م -2

 ا مظعلا فورضغلاو ناك ءطومىأ أ|قنل صخر مظع لك ىورشعلا

 "لا و و

 8 ننس ءألسو هيلعدللا ىلصه مصب دح فو ام_ميفةغا فوضر غلاو



 #00 و -”م و

 يستمع أدرومليللا 5 ٌةدمعم طارالكس نبوعأل

 ا ع م

 تلاطءانّمْعَى مو انس نذالات مسوس الاو فضغأح رتسسم 12

 '”00 راهن طرسسكت اوس ارلاكلا تزد[ لبق وجزلا لع تلق ليقو تربكتو تنرتماو
 فش بالكو تأ أتاكواخملا يعنذالا لاب ةإبالكلا ىف ىهواهنطادىلءاهفارطأ نت ىتلا

 نموذحاو فيشتلاو نقَتلاو فسعتلا بيذهتلا نذالا ىنرت_سمراصاذاريسكل فضغدقو

 الأ ىلارعالا نيالاقو .اهتعسوا لوط نمةراسجنا ىلع ام اذ [تخرت_ءااذا ٌفْسُح بالكل ليقكلذ

 ' | سس تلا ونقلت ىلا ف شع الاوممد قمل هاذا لعأ ًارمسكستملا بالكلا نمفضاغلا

 !مةولاذا كاذكواهاولاناغضعواناهنَضَعو انْسَعمنذ أب لكلا ىضغ رنا طبت لا

 فضغلا بيذهتلا فو نذالا ىفءاشرتسا كير تلا ّفَّضَعلاواهرسكواهاش رأاهغّسَعلمقو عبرلا

 لأ نينذالا فازطأ لطم «ملا نم ءاغْضَعلاواهمافعواهجعس نما تراك ىلعنذالا ىلع ءارتسسا

 امنع لعالشل هن نيش دا تس ادسمألا ى سَقلا لرمشن اف ضمنالاكبضْماو امهلوط نم

 دلال فسيوصنااورارلاقو تطال دسالا ءانالا نمو انربكلاوبّسعلا نم كا نوكد
 ان ا و اناوطلا لف تايد

 هاوار مالا فخ اطُتلا لاجواهدواح ىئتواهايزو تراك دسالا ف فعلا لاَ ملا

 اا كلارا[ رساو هذا لعارسكبن اين عابسسلا نم فضتالا ثيللالاكو
 9 -ء-

 فضغلاو ةقلخ تن اكحااذا مستو ةقل ري غنمترسكنا ذا هنذأت فس او ادع

 هلوقو ةةلاهراسكنا

 فضعلم بابصو جيد موف #3 فنكلا'فديلاانيز نابل

 كلدو رطحال تلانكاذا توضع ؟ءامسلا لاق ١ وضعدد ةوفمنمب ذل ناضل كتضغتلا:نماسغأ

 داو نععفظُع د رانا فلك ندا ما دنا وعش

 اة 7

 هللا ىدررع ثد دحق ةراهحالصد ل ةفضغم ةرم واه درع أس ا ريك ةفضعمو فضغم هلدغو

 نمتبراقتاذا ضم يرش لاق فسم ى مو عانس .ةرغلا هتمولاع ارا تاوبركذمنأ سنع
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 هاورفْذغأ 1ح ,ةسملكو ةيخرتسماهر صم لدتا ةفضغلاورعو 1لافو ؛اردبالو كاردالا

 ةفضغماهلعح كلذلفاهحالصد م و عانت هنأ هبنعهللاىذررعدارأامناو لاه دعوت اه نع

 هياصاب ريس مدق هنأ ث يدل اهنمو ٌثرقوا اذا هلل ات يشل ا تلاع ناندعو أل افو

 1 يأ دود ردع 1007ه تال ا كلج ةةدظا

 مو



 مالت (فضغ) . هافاافرخ يب نينلالصت ظ

 رثاسو ىلا بصققلا ىهوءانالاو يفرغلاو ءاشلخلا هس رثكت ىذلا عضوملاهناففيرغلاامأو

 سقلاى ا لوقهنموردشا |

 هن اه ءعو 4 9س

 ىلغت نعم اف في رغلا ىذعب 03 اهدقوت ردقلات دش ل و

 ل.ةورهشلا نم برضءارلا نيك_ةونيغلا يسكن في رغلاواهنيعبىرخا اةرصن ىهفُفير ,غلااماو
 لكك ةفصوجرالالا نية تالف تان

 ىلا ه) ىو ع 4 -

 15 فدعم ن طع يبان ناز ل اهرطقٌى هم ىداجاذا

 ع سم مصع هع - هموم

 مد رفا ْعوُشا هاي 35 0 فرورعم

 درلاقيرفلا تاز ةيعزولاف ب رَعلا لئمراوحر كت فن 0 ةفينحو أ لاك

 تال ةفينسو أ دشنأ و
 عه هام

 3 رغهان داب ل مغ هيلي * هلوصاَت تاكيد

 دو -و هم وعو

 0 2( ناذولْ بر سرفُفارُلاو نمسا فار ,ءو في رعودعس بل ل مرمر 3
 فول ل-خادولاقلك قويسدلادا 0 فصيل مَع كح قوش لا

 نءنانوض :.غااز امين فظل فوض هلو هلا ا فرط ىلعىذاا مظعلا فوُضَر كارول 3

 فارطأ ىف ناتيصعام_هو مطلة 3 نسا ط3 سرفلا

 مطظعل ا ن نمنيأأو معلن 0 ندهن اسان شالا فو هرءوامهلفاسأن منيل

 وو 20 وود

 كأن ن*نونلارسس رغلا (فنرغ 2 فوضرغف تكلا ضن ذو فوضرغفنالا رامو

 1 متاح تس ف رون وهاب اهقيشح

 م فرغم انداي ليدي لد 5 هوضةتحتماملا ليسو ر

 هوذالا لاكداوسلا ف َسقلا( فسغإ) فرغةحب رت مدقتدقو فب رغكفريو ا

 فسملاهّسب كلف طال ا امو #2 تس سلا نرقرذاذاىنح

 حارا لاف :لظلا ىَدَع اوىربنبا

 طل ىحاررلاكلتنعَلا 1 ىئدكناو لكلنللا اذا يح

 و والا لوك بّكواذا فساغرش نمو موضع أر قو
 مءاق موع ل م 2 3 م

 مل -. لوحدك: اقدرتلاك شقتك عطَعو تسع فب لاو وعلا قتغ فشلا 9

 ىلذهلاريبكو آلاف تدلك : توا ةلخلا تفسر كشر لت لاب كا عنو ل



 (فرغ) 2000 + ءاقلا قرح د« نيغلا لصف ١

 0-5 هم 95 هس

 امال 2 نمفرغلا تيعترم# 000 0 "لف تنكلاو 1

 خرب تيدا فلام نب ورع لوقف ىهابلا لاهو فرغلا,تفيدعدا زم سعي

 3 055 5 هددم

 ل رطنّمقدبوزا 00 طرألانرهاهأ دبس ود نأوهورج

 نمدلخ رادخم 0 وف ةرغلاهل لاقي ف رخا :ىذلا كاذفد غد ءرادقمدا- لكل ف :رغل م رج

 ىارعالا نتا لاكو ستلاهنوعسي ف ئاطلا له أ وءاوس هعدجو هد_>اوفرلاو فعسنلا كلذ

 نمهريغو ةفرغل!نمفكردق كلذ نوك ؛ابدلا ط طالخأ نمةغيدىأ نيش أ است ىطغأ لاقي

 ا : اردقو لاق ةيداملار هش هش نمفو رعمدولم ا هبغبدي تلا فرغ لاو روص: وأ لافرك اا

 نالاق دا فرامل الرحل ىلا وسنمةفرغل ادولا نأ ىد_:عىذلاولاق

 وبلا ميم ىارعالا نبا هلا ىذلا اذ_فو ىرهزالا لاب غب دبالدن.هب ماقلا فرلاو فارعالا
 غيدامءا رلاةنك اسفرعلاةيهلاكور 1 ٌْ ارت هدعضف فرغلا فج اذا ةفشح

 ىمدالا لاك اةرغىممدلملا مب 0-0 عمجم بورش رلاةنكاس فرغلا اضي لاهو ظرقلا رغب

 ة.فرغلاو لاق ةئاركو ةيئاعةيفَرعلا در رسول لاهو نب ركأا نما مقود دواجءارلا ناكسا,فرغلا

 ] ةمرلاوذ لاه فرغلا,ةغودم يفرغ دازمو فرغ ىلا ةيوسنم“ارلا ةكرختم

 نا ا ناسا راو ىأنأ أبر و

 هلوقفبّرسلا تعذ : مر ةرعلا/تغيدةدازم قس

 0 نم بكسش.هاملااهنمك ني علانام

 لاهو ةنر فت ران اوءرورلس اظن خيديل ا قسلا ىف سب ءانم برسل اديردنالاق

 فران مب رلارم و دشنأود ها وأطخ أد ةفرسكلاءبرسىو رنم

 افرغ ىعسدا+ اهب غبداذاف عمجت بو رشق ركلا يبارعالا نبا لاق ةزج نب ىلعلاف ى ر نبالاق

 ناوهقرو غددينأز و زازقلا لاف دحأ هب خبديال و ىسقلا هنملمعترصم فرغل اوةفشح ولأ

 | غيديالو هقرون غد دب فرعا نا همصالا يكد ا جوعا ينس لل ةىدقناتلا

 يالا فاودلاو مل. ةوى الما انههتيف ل ةشر ورا أرفو هلوق هءلعو هنأ لمعل

 قضاشلا [همق هقرغشب ركوة مذ :رغةد | م ةفينحو أ لاق وللا و

 ْعمهَتاْشْن 2 قح أبت طب ل عسولا تار 1 يسفر

 أ بيذهتلا فرقا لك دمك ان غرك هر سكلا ىلاالا تفرع و فرغلاب هتعيددلطا تْقَرَعو

 00 ا ا ذآ ززة زةزةزة ة ز



 اا/1 (فزغ) ءاهغلا فرخ : غلا لصف

 1 دو

 تجول مداصلا تاق 0 اياطّلا اذا | ارولا ىل_عر 0

2 - 

- 

 و م امو 5

 وُ ىذا رغلا قالك حاولي عب
8 

 اقلْحل عدو ردسملا و ىس عل و وعتلا سب 5 انتم لا ولا ىلعر ءىأر 9 ب قصتي 2 َخ و

 نم ناك اذاف.سلالعنالاقيولاق قلذنالعنلات ملا اذهىفةفي رغلا ىناعللا لاكو هتموعتل

 ِبَسَقلاوءالاو ىدرملا مجالا ل قوارب مثلا فَلا ةفيرَلاواضيأأةفيرشمدأ

 : ١ نك وبلال اولا نمت وكي دقو ةفششحو لاك

 دوامات « وضرب
 ىشعالا لاف ةجالاىفىذااءاملا وهلمقو

 ار رسل اهتمعاملا طلاخدق فد هرغلا سول يغلاةيد رك

 527 فيرعلا ولطاب دوهف ةححالا اهنا فني رغلا فثللا لاق امام ى ره نال لاك قولا قا 7 2

 ىشعالا لات ناكر هثىأن دلل مشل ا ع خيمة عايل هرْغلاو اهرب مصل ند ديفا املا

 ا ريدعميلا فاص رلا قاسم دعب رفا قا 7

 قتيلا رهو عرخ 'اردصا ىثعالا تدب زعىربنبالاكىرهوملا هدشنا

 ادوريسلا اهمال طلاخاخا <. كم رقلا طسورزرغلا دل

 وهون تدبلا ادهدعب رخ الا تببلاو

 سمسم سومو

 اريدغمملا ىاصرلا َقاسد #3 اراد ةاعْطششساوأ

 هل

 اقرأ اوهو سامقلاهاضعنم فر ورغلا تسب هاا هبغمدي رحم ف قر او فرغلاو

 ىلذهلا لاق ةماعماملاوهلمقورضخأ مادام ماهل وهلبقو

 فرار را صوب اذا « ديس أالءالخماقس ىدمأ

 رب رس ىرب نيادشن م ىلا ماقتس

 فلا ناسورلا قرن مْسسرلا » ىتدألاو مادلا نيب حركت اذمحا

 وهلا 011 اسس لاا ييدام ا نك اسرتلا يرق

 هع و 78 و هسر 9

 ف هرغلا قاس نبو رعلاو وءامملا دربي فداَزملاهن

 مسسسسسستبللل ا

 اذ ةءاورلا ىنائاصلا لاك



 ىف طيضرغ ءاقسو هلوق
 هينكس وماّعلاو ل_صالا
 امهرطتأف هعصعم

 لالا فوهب.غرهلوق

 هأ ”هلوهملاءاخلاب

 لصالا شماهبديردنبا هلوق
 ديزوبا هباوص

 (فرغ)  ءافاافرحب ب نيغلا لصف ا

 اةفرغلابوأ 4-3 ءااتاملا كور فرغلا ثلا لاقو ءاملا نمدخالا ةريثك ةفيرغو فير غولدو

 2و و.و د مه وم يسد سل و5 ومك ع ل ود ى

 0 مهقبقرةمف هرخلاف هيقرعو ةضر عودأ' ازمولافءامالذخالارثك فو ربو ءو

 فار ارغش.عوءاملا ريثك فارق نرش وادم أى رعءاقسو ف رغلا)تغدذ ةسفرَعو ني رولا
 و همم همه ه- 2 نباص اس ني ل

ج فار ٌءَبيصقنالولاك رْزْغ
غو مدقتدقو فاز ءىوريوهرو

 7 ,غاهفرغي ةيصانلا فر

 سو هيلع هللا لص هللا لوسرنأ كيد الواوا عرقا سمارت رايق

 لأ رعالانا اتيح 1 .و ىلعةع :وطقم ات صانى يمر :رهزال ١لاوةفراغلا نع ىمن

 7 م 5: 2-2 0 يي 5 5- ٍِ ٠

 لوقهنمورعشلان ماو صقن ةفرغلاو هنززدوعلا ترو هقلح اذا 0

 توم#و م

 «لعاق ىلع ءاجةفرَعلا نم نم مس اثيدط ا ىفّدف :راغلاو ى ره زالا لاق حطقش آف فرت داك سدق

 فر  ةفراغلا ىنعمواوغل اويغالا يف مال ىلاعتهتالوقكو ول“ الة يغار تع مهرتك

 تاذامال ةفراع تيعسريسلاة عد رسلا ةقانلا | دهريغ ىف ةفراغلاو نيرا ىلع رَعمةسصانلا

 000 سا ذا ورك فرغو ةبدصملادنءاهتيصانزمت ىلا وراغب ر ىلاطختالاوو عطق عطق َئ

 ليخو فراغا وريسسلا عي رم .«ةفراعةقانو ةيضارةشدعك ةلوعقمىعع هل عاق ةفراسغلا

 5 فراغا لاوطلا مي اهلا ىذبأب 5 محازملاق رغم سرذو فرى رخبا فالك ُفراغَم

 نر هةركي ىلا ٌقرَعَو ضرالا ن مهُماوقبذخالاريثك ةوئهشلا ب ِْعرْفأر ءسرفدب ردنا

 ميطللا نب سقلاه فاصةنالاو قتلا فَلا كار 0 :اقهعطق فرغذاف

 5 وه سو مديد 7 وه

 فرغت داكن اديو رّسماق 1 اذاغا مث ربك 0

 ىل_هق 9و 0 امظعل 0 درعل ١ ةاواهرصَخةقدنمفصقتل هانعم لق و 5 :هاوعمب دوةعبلاق

 تافرُع عجلا اوةسيلعلاةسفرغلا وتاماذاَف ركل رولا و رسكأذا صَل دوغلا رفا

 تكلا ةكبانلاهمالاتفرف اورو تافرغوتاذرو
 لاي 200

 لقا عر ردد وفات انطاعست نب هش هشرعةفرف رعت قد داق وم وس

 ربا لاك لمحلار هظوهو لَقُملا ىو ربولاق للا عر رفقوفمكحملافوحامتعلا رك ذاذك
00 5 

 قدعفف قلي ةطوسايدوةعم لب ةفرغل اولمحلا فد طلال قتكاو هم كيما "رع ةرعتوذءرعش ىف ىذلا

 دس فعل لولا ةقيرعلاو ةيناسمةفرغلاهسأر ف قلأ ا رَعهفر يوم رغب ريعملا فرغو ريعبلا

>23 

 ةنغراك ضرع ةدلجة غيرو ولن غنلا شعلان لاف اكول لوقت نطوزمث لا

 ساسي هلك 2 تم ري

 حام اموطلالاو هند د ٌرمَدص درهم كو تدك فسأل |بارقلةسأ أى رص مذا ن 1 مريس !نموك

 ركحدو



 ا 17
4 1 

1 

 14 فرك ءافلا فرح ب نيغلال صف

 -و

 هلسر ا هعانق فدغأر هتاسر ااهعاسنقةأر لا تفدعأو الدعأو ميلا ليلا اذا كس 520

 . ا يعلن سم

 ماسلا س راخلا اج 5 ىناف عانقلاى ودفدعتنا

 ه]سرأ ىأا ريس مال ل ام يلع ةمطافوت لع لعفد- غأدنا ثيدحلا فودإ-رأارتس هيلع ف دعأو

 هيلا ميلعَق را ةالخدفام لَن ذأقةدانيما ةمطافو ىلءاده لليقنيحمنأو :ور

 5 َنمْوْلاَك قنات دطاف و ةكبشلا هيلعلس ر ًاهيلع فدغأ اور "اطل, فدغأ اواهلسر 0

 برطشيفهيلعلابَشلاَُو طن ني>دارأأ هب فدغي نهحرز 2 نماهمدصي ةئيطانا ن ءانارطمادَأ

 مم 89و

 ل اولا سايل ا وفدا ُ كالا سايد غااودمصلا لمتكبتلاةاصلافأو تنل

 بصخو ةمعلفىأممشيعن «فادغفم ىَقلاو عساو سلم فد مش ,ءوامدوتو رحدلا و

 31 7قرغاذا ىد زعومل  ل ىنامعللان لما عا ىصااناتخف فقد غأوةعسو

 لسانا ان[ تضم و تع لاذا لا ن اتش ىف فدع فايعللا لاق و هسانساتلأ اوه

 لصاتسب 1م ارعطن م وداخلا ع نيبارسك ان سل عم وسل اق تنتخ ِدَح اذا لاقيو

 فدعا دف ةوداغلا وةفدغملاو قداغلاود وة :اعحالم افداغاا وهحاو 8 ,ركيةعار هلا ىفَدْعَأو

 فوُدَدلا (فذغ ارك ايشنمذخأاذانادتْلا نالفذ منالؤ 99 ةيناهفادجلا

 هلع نجعل هيدا ,(فردغ) ىفارسلا اهركُتأ وديردنبااهاكح ىو دم1 ىف دع

 تفرغ حاصلا فو همفرتعاو هفرتعاوافرغ هفرغتامهوخو رمل ياا (ف رع

 ىو فرس عاامةفرغلاو ةدسحولا ةر اقر ةرغلا لسقو فرُعام ةفرغلاو ف :رعلاواف رة ىد اللا

 ريكي ىذل "املا ءانعمو نامعة ار ةةفرغسامعلاوبأ فر 5-0 :رعفرتسعا نمالازيزعلا ليزعتلا

 ئاسكلالاوو لافدلا» امنا لا لاقيو رب 211مل غلا ةمسسالاوهوهسفأ

 ىلع حيرت مل فرتغاناك انو "لهو ىلع ع رح ا قرع فرت غاعضوم ناك ول

 سيو سود مرد فو ةنرع و ةرغن اسرع ةفرغ ٌءودفَ : غلاها سنو نعىكورو لع

 عجل اوه ودق رغهسيعسلال فرت لامك نال هدم أوعفملا م 53 مضلارةف ةرغلا ىرهوملا ةوسح-انالا ىف قو

 تَسوَىدشاَت ا نااوعز زو فارغ غعجلاو ةفَر رغلاك ةفارقلاو قاف ذوةسفطت ل ثم فارغ

 ا رغلاو ف ارغريغرصلا فقيرإ فا زثفا زنموقانتلاسقفر لا فتبا اف افك ىلءاهتدالق

 داااهوأسل لإ فعرم وهبَفرصامدفر ملا لقفل وذو فارخلا ل_ثم مخل ءاضرأ ||

 (رشعىداح برعلا تاس 29)

 .لصالاف طضاذك



 مذا ذكش لام رخال هلوق

 ةروسكملا ءارلادُشو ءانلا

 ىف طبضو لصالاو ةباهلا ف
 م وءاملا 2 شوماّقلا ىف

 نيترملاو ةر-هلاهلوقوءارلا

 لصالا ىف ءاراباذكح»و
 هحراش لاهو شوماقلاو
 ىارلا,نيتزملاوةزما باوصلا
 هيتكب ابعلاو هناهغلا ىف

 م«وعوعم

 ىفاكةئلثملاءاملاءاثع هلوق

 اذه ىف عق و افكت ةداه

 امعدد_حةدام قتلا

 لا
 كلا هتك أطخ

 ايد 0000 2000 ا ال 0-5 "1 ا و
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 نشا ءاغإا قف ٍَ 5 نيغلا :ثععلا لصف 15/8

 مه م <

 احرص هنأت اح واح اح تعَف در رواحانحّت رسك ل اعف َكلاماولا هذ كك :ومالغلار هسقاف ايد انح

 1 ا ل ل و عم احاقل ىختالو ىسنانتنأام

 هد وهم

 نايا ناب ديرطلاو فابسرنلاقو كفا :م عضل سي نأ ىلا هتعدف فانت رُت ةأ سهاد سه

 لاقف بملأ ذه: 0 كيارم انرطلارك ةدقوبار ع "ذا

 عوض ثيدحلاو هكا 3ك 23 هحاحةديرطلاو فان 2 تك

 الا ةّشمعلا اموانقةشرعل مرض اللوق 0 تسملاب سدقنب لءمعا ىورو

 دهم 7 ىوو -

 |0000 اعاد سولار 1 را هرج هعضرتفا يدنا لرصد |

 مصأوه ىذلاو ىرهزالا لاق هيفامرثك تبا مدعب ع رصلا قالا ةمقب ىهو قفل اهارت نكدلو
 2 3 0 ا

 نيللا جراخت نمدسنا ام خفتمل نيةرملاوةرملا اهعضرت | متراج نا هانعد رقع ال ةقيعلا هنا قرش
 ١  4ا ل : : :

 لاف لج رفو.علاوأو ههركتوهرذق: ىأهفاعتا مال قمع ىف

 اضاقنهتاقفمحراذو « اًراجواخأ ف ودعلاونأ تاكو
- 3: ٠. 

 مهمارغش نم ىدبعلا فعلا نبا 9

 رجالادشن ًاوريكلا فرطغت || لئمَفوكتلا (فرتغإ) ((ةهلا نيغلا لصف ١

 و هس <و

 فرم ةر اواو وذو كءلع ىدحلا بضع يك دعت انا

 ١ 10كم دارو عالورومتو الاف لاعنر كرات ب رلا ى_هيلاف فرطغملاىو ربو

 ىن-عمال اطظفاهسفن هءفص و اعالافص ولا ل .وزعدنالا ريك ةءانعم ناك نا و فرست

 عجب او نيسح ان, ارفاولامُكْضلا ظيقلا بارع هب مهضعب صخ وتارفلا فادتعلا (فدغ)

 دوسالاحانطاوليوطلادوسالارعشلا كاذكو افاد شي رلأ رثكلارسسنلا ىمسامبرو ٌنافْدُع
 . 7 . .٠ ٠

 ىلا ارعالانبا دشن ارفاودوسأ ف ا دغرعشو

 20000 س ير 7 ي امعرس سا

 ادددح راثع ري ذاططل وفاَدغ 5 م رلا ناشدت

 ىفاوذلان هوَاَدقلا ن © ىئادغلا كح انجبت ةيورلاكو

 يويلا فسبتيدكلا لقلب 1 درسا ال
 -- و و ةض

 بدااوقافشالا عمل مم * هتفدطق قنات عام ووو سكت
 و و < هع 1 1 35 ث :

 000 داو ادين_ثناك اذا ادغدوسالاش.و

 م اء 90# دو هو عدو م

 وع لشرا اذاهرو“ ترفل او هلودس اى ليقا فدعا و ىلا فدودغاو

 دشلاو



 كي ع

 | "1/ ا ءاهفلا قرح نيعلا لصف

 ةفئاع ىهذ عوقولادب رت ىضمتالو ددرتتو اع فدعت فرحلا ىلعو'املا لع موت تناكحاذا

 ىرهزالا ل افوُعلاَدَّشا فوهذ'ئث ىلع ترادتسا اذاريطلا تفاعلا ةيور عونأ ةشعلا سمالاو

 حامر طلا لاو فيعت تفاعلا ب هريغو
 هو وو هم م2 هموم وي و

 فئاوعرو :ىفءامسلا نيو مد هل.ةمرسل ن طب نمىل جنو

 1 ننال اعرب ”اطلا فاعوهدمس نا لاق ددرتتو ىلتقلا ىلءفيعت ىلا ى هو

 هد# ء

 دست رو ألا تغوتل لل ١

 فيا م نوج ىلع ف.هثريط 3 مهقوفموقلا جاسم وأ ْن م

 نو. داراوروسإلاةم 1 راش سور قوف حاملا فالتا هب ةفئعلا مسالاو ٠ْ

 ناني ره_سنبا ثددسج ىو نوكستملا ثا ءلاواهلعم وقري طلاق تح رادقالباف.>ازملا

 نهاك الاوهام هنظنسضي ىذلال لاقي ا5نظلاو سلا قداص ناك هنأ دارا هنئاعزاك اك رمش

 ندهريسغو رئاطلا فاعو ةايعلا ىف ةيلداخلا لعفلعذي ناك هنأ الرحاسال اوهام هلوقىف غسلبالو

 لص ءديسنبالاق !هتاوصأو اهطقا_موابئاءايربستعي نأوهو هوز ةفامع هش اولا

 قتلافتفاعراصف غلا تلف ابلا تباق لفل لهن ل كارلا تع

 ةرديكلات اكن ع ريزقئلاراف اههئاقتل الزععلا تةذق لعفا |مالولدعملا نيعلا ناك 1

 ثرقالا لصالا كلذ نثالا ل مأ ةعجا صهذهف تشع راصف تبلل لب ةاهاص نال ءاغلا ىلا

 اهنم تلدبأ ىتلا نيعلاٌةهثوهامنا لاثملا ةغيصوفنيعلاءذ- هلا اوحألو أن أك تال اريعب الاال

 لوعفلاَد هارت ةلاعف ىلع واح هيوبيسلا ايلا ت ءاوذنمانخناش | طيلوشلا 0 826

 وأارئاطىربن وهو ريطلا بز ةفامعلا ىرهزالا لاه اشرت نا وسد_1ا,ةفايعلانوكستد دقو

 يدعلا لاق هفيعيريطلا فاعدقواضدأ ةذامع ناك سدحلا,لا.ةف أ شربل ناوريطيفادارغ

 خيو نيبلا بارع هرم و رلاريطل ىف مولا فها

 تسحلا وه نطلاو ةناعلا تدل 11و ةفأ. هلأ ىهر راحوا فيل

 0 هواري كبر هلاةداعن مودو اهر_هواتاوصأواهئامءاءلواغتلاو ريطلار 5 : زةفايعلا

 اهبنوفدون ودفايعلا ثور يوتا ونب وطور عو رزاذا يع فيعيفاعلاقيم : نيج

 ندانعمملسر ًاولذ 4 |تاضاولا فهو انمغفايعاورك اذتن با نماموقثام معلق
 هو - دو 9و مس 3 5 ه سو و 10

 25 - - م 5

 010700 سس سس سس صسسسصس١

 جناب مسام يتنقل

 ةدشىف حيرةدامىفلصالا

 3 ىشو منت



 لصالا ىفناذك املك هلوق

 حراشو حاملا اورو

 ىهو اكملس سوماقأا

 ىرخأ باور اهلعلفةر روهشأ |

 ها

 00000 ني وا

 (فدع) ءافلا رش نيعلا لصف |(

2 

 اهراعتواهفوعدْصب وم * ىرتامو كرب حادا الا تدقامو

 سانلا ض«ناكو ىرهوملا لاك طنةقاو اوعونب و فوعو .ومدقت دقواضيأ لانه لح راعتو

 لل->رلا فر رعلا لاش نمديبعو أ لاقو هركس ار الكلذرك ةلرلا قوعلا لوا

 هدم أن قر اص نملكىأ ف وعىداوبرسال مهاوقربزعلا ب لذيوُليلذلا هيزعي ىذلا عسنملازيزعلا

 ا يم
 بم ]7

 ناب نب لذ نح نبفوعىف هلاك ءامدل اءامئيرذنملل ل تمل ْن اري لبضفلا |ناكودلعضخ

 بسمو و

 اهدنعفدإ نأ 1ىل 1002 نب ف ةوعه عتق لحد فايسشلاة يمان ريق ةزتلطي د ناكرذنملا نأ !كلذو

306 
 معان هلدعلاك هش ع ند لكف هيداوبل ع ب هناك فوعىداو ٌرحالرذنملا لاك

 رشي لذه اناغعو انايعوةايعوايهفاعت القاع( فعال لروما م نأ ذلابةفاوع

 معنا كرنب سن لاف فئاعو ل ركىلءبلغدقهد.سنبا لاق ادارشوأ ام اعط

 طل |تفاعامثَر 1 0 هلع حابس ىلتقويفا

 عّوفتلر وثلابرضي امناونبل تاذ اهنال براء املا فاهم ورش نمت عنتما اذارقملا نك لذ و

 ىلرعالا ناد ثنا مسالا ةفامعلاو ردصملا انعلا ليقوهدمسبا لاق برشتف ىف

 برْشَت وتب رضفادعلابحو ُ هجاعن قامت أب رضي دونلاك

 لقمنباوعمب لاقف بالكلا ىثادهلا هراعتسماو فئاعناعو فوسع لجرو
 لشمتو فوعنب بعكن 1 0و راراشلا ٌبالكلا فاعت

 اناريئانناع ًافناف 0 انامالاولّدعلا اوفا نا هلوقو

 أ ابن رضلار 0 5 .قكاف انفويسر مكب رضنان اف ىأ اهومسس نارينلابىعي هناف
- 9 

 0 بسيف هنأ |_سو هيلعملتا لص ىلا ثيدح هنمو هارْذتلائ ثلا هراكم ||فتاعلاو

 نافع هو مكرت أاملافاعو هه رك أ ىأىوقماعط نم سنل هنال هام“ ال ىنالاقودلك 8

 فاعأ أوُناشطعوذوهعد مف فاص هوهوهوسن ىذلا ل.قو ءاملا مسي ىذلا لبا نمع ةومعلاو

 َ : . 0 م06
 هللا ىل_ص ميهارباهرك ذو سايعئبا ثيدسح ىفوديرمشت )فءاملا مهلباتفاع ةفاعا مولا

 مزمزام-هآر ذلحو زعهتلان أو ”ركمهمأ و ل_عمس اها هناكساو 0 6 وانس ىلع

 لاقءام ىلعفئاعلرئاطلا اذ هنااولاقف لمح ىلءاعقاوار.اطاوأرف 3 7 نهدف ةرثرخلاك

 مآ1ثف ه هسىقو ريت 00 ىض:الو مودك و* املا ىلءددرت ىدلاو 14 مفئاعلا ةديسعولأ

 ريطلا تفاعو برشف 2 -هلامئاسىألملا ىلءافت ”اعاربطاوأ ارو مالسلاه. لع ليعمجا

 ادا



 6 (فوع) ءازلا فرح و« نءعلا لصف

 لان 0 2 كك م 0 , ةودتعلاوراصت ءاريغن م بنعلان م3 لامات اومتعأار

 0 5و
 لخادتاريصقتلا فوُدْمْلاو ض مو لاَزُه نم يال فوهع

6 

 و ه2

 لا افوعأ اولل_-رلارك 0 أوفسضأ لا فوعلا ( فوع) زوما هيت ةصواعروقلخنا

 لطخم”الا لاكرشلا هيوهمضعي صخو ناك ان لاما لمقو لاذ افوعلاو
4 31 
 ناب: نيذلا اكرم 5 ءوس فو هب نيرجاحلا برأ

 هرب ورك دل ليفو فل تاره لانو كابس ناو ءم” عدلا ف و هلايع ىلءذاكلا فعلا

 كدوعمثلاقي وةوعما ف ورع ينأل وق ىمدالاركن أو د_.بعوبأ اقرت اطوهل.ةوور وأ
 د و ءاده زئئاذال رانك شر ىلادءاملا سصي نأ هلاعداذا

 تا
 نوعا عقم ينل »* فوه راسست مأب د فوذلاكن هتاذةيراج

- 

 ثيدح ىو فيو ءونأدا رارك لاق و ىركتالا لاك منت فئادع ذاهفليوأكأ

 ناب وسبل تجدنا لسن نانس ىلع خد هع عود مول ا اذا ىف | ناك 5
 وو <

 كك ًاشوتللال قو لجو مأىأ متفنأوعو تاففةلساإأإ ووعملاقفنادروم

 رمل نسر نم ىعي هعوبس مون لاك هنالثد دخلا قع جلا هناكولاقر كذا اضيف وعل أو

 ليللاب ه..نبل رفلا مل اذسالا فوه نا فود اوتا طف للاب ف وعي هنالدسالاءامسأ نم

 هباضأامبلاطلا ةفاوعو الءاهءتر ةظامةفاوعلاو فاوعلاو هلك ًايفلدللابهفوعتيام هتفاوعو ٍِع ا و ا ل م« وهم و

 ىأدل» اف نزعل يطا هنا اومئذلا كلذفئشب ليلا ر فتن ملك لاق وناك ا

 ءاطع ىل' الث وعل اونأ 1 ودار فوعمأو عبرا !سيطتن:لبقو تدتفوعلاو ةسعرلا

 ب ,وارلا دا ليو ىدنسلا

 نالعفا م كد وعم كارم ا

 تيمكلالاقو ىرخأةس ود ىهلبقو
 هم معو 9و نيم

 تكرالوديعولل و 0 قرامانا #2 رطبلو فوعمأ ىدربض غنت

 لاقاديا ارهظتالا مارش واه ر نت ءاربغة سود ىهونالاعنلا نهب رضي وعوبأ اسوأ لاقو

 لاقير مشل | ع نمبرضفوتلاو قر سلاو عكماباو نفسلاو لحما نال علا بو رض نمو

 مو ةم ينص

 ليعس ْضفوعد سف نافوعلاولاجرلا اما نم فد وعو فوعو ردح لا كلذمزاذا قعدت

 د هس ه

 ' ريثك لاق لسحف ووع هو دعس نب بعك نبف هوعو
 و

 ىفطضاذك ف ددعلا هلوق
 دولا طيصض هدد ولما

 هلا نفك لاه ثيح انه

 لر:5فع:دامىلاق هنأ
 7 نمسك
 لدالا ىفاذكض:وءوأءلوق
 فوعو ؟سوماقلا ىف ىذلاو

 ه2 هم نك | ريكم

 ادك لا ىدرب ضفنت هلوق

 هلزمرو لضالاب

 هدام رهان” 4م ةرتمداع

 صق هيف كانه هنأالا درب

 ةشكل صالل اعتب رحتو
 : 1 مور م

 5 رابعا ىروسقلاو هلوق

 هيسوح رشو سوم الا

 نسائم ترسل ١
 لاقادكه رجأ(تالسعملا

 (مىروسقلا هنأ باوصلاو

 ْ همأ هريغو ناسللا ىف

 همام



 فاذك ملا اهلعتدنهلوق

 سوماأنااةرامعو لصالا

 0( وتدناهسفن(شضرالا)

 ىلارعالا نيادشنأو( فاو
 هسبتك خلا ىتفنتعا اذا

 لصالاءاذك امالغتأر هلوق

 ةدام ىف حامصااىفىذلاو

 هةودرصف

 (فنع) ءافلا قرعس هب نيعلا لصف ا 4

 بك نع الجرف انمعاالو * ب را ىلع تيلي

 اهعرك ضرالا فدتعاو ”رل-رلا تاتا للا نول :رإ لاه اركرتح /لو هد

 الكي - وتو

 ةهاركل !ىعمفد_ثناو كا ذكى ار ءالانبا اهيلعّتت ا رالا ا اواهجوتساو

 مب نيعص 5 |

 بلاطملا ءددس: واس 1 اهل نك الكلب فاتع اذا

-2 

 8 صس ١ 0 «ءءو

 | ل خا نانسعا عألا تف ءاواق هوو شم "ساتر ودع ىلا َتْفْمَتَعادبعوأ

 سو 29

 لح ارلاور دعاة 1 ناهد الكأ 3 اقععلا نشتيعيال عدرأب 1 ةبؤرلوقدشنأو

 مس ومكر,

 لو أ لان ع بنك .لوهَسَن ًاىاافانتعا مالا

 92ه ع9 5 همر

 لاول قست تقيل دار 5 ام ادقعئاذااس هرزأ ما ثدعت

 ىرهزالا لاق هن ل || ىلفابا لاتاي لماع عت اهولا كادر

2 
 دصقي لوراجاذا فانا قفل د_طاقريغىأ فنعم قير طلاقيو هعفاوب ملاذا كلذو

00 

 ىتاكاذاةمشعملب اهدهو ملاعالو هءؤذاحريغ هتدتأ أو أهي ”اتأاذاع هلا تقنتعال نم هلصأو

 هس سو

 اهقنعبال اواهُرلمملف كدحأ يم ]تن 0 زج د1 ىف و م ول او 0 افينغت ١ واهم والدلب

 دخلا نيباهلع عمال أ اهأازعم5-4 ع :و تيمالاه 1 وللا و عب كك رتل او 2 يلا كيقتلا

 لو كش .الاوناك مم“ الد اهيلعم ل ,اهلكف ىلع اهني عش :الدارأ ىاطملا لاق ٌددلاو

 ةريبف 3 ا اهف ةضدب تدع #3 د 0 امالاابز

6 

 ىد_علاو تاينل و 0 |اىلع بلغ ديقو هلو وا َُئىد لك ناي :و 2 هل و طاغامفلاقف

 ىدانعلادب زنا

 تو < ومو 6.-م9 سه

 حرت رتل كب اشناوُمْنَعَف 24 هتعمضىدلا ب راطت نان

- 

 ىثهبابشن اوف: فوه لاق, تابن :ااناوُممع كاذكو ل 0 ا

 ن4 تود اح

 هتنتسناو ةدعبابّشلا» ءأم 2 رك ىَرَسقامالعْاد

 دوق لاه قواد فعلا( نمت اى عركلاَناو رادو

 تملقف هّنأدتب اذا ل.قأف همت اذادتمت نسا وءئشلاتفتتتان :مناوشنا هيقلصالا نوكي نأ
 همم مو

 انفنتعاو ها رمال نتا لوح ميقضعبتععسو لاق ناو ذاع قفان 6 :زمهلا

 15و

 اهتدحر 1 ل ب |عضومىف 0 امهلوقك اذدو اهنا ان .ءركأ كار 1

 تامل



 1-1 (فنع) ءافلا قرح د نيعلا لق

 لانو لال رااوهو العلام تاريخ صا قدلعلا 8 ادك وءاهيلع ىئيكعلا ىَر #3 رو

 نسلا لايك ف وع شور عش اريثك فون ءس دةورعشلاو مد الارث قاع قرئ لئورف 6

 توفل سلا لس لا ىوأ 5 #2 هي زل قزانو كلارا رعاشلالوق هعمو
9 6 1 - 0 

2 
 5. 7وذ سرلئ هم

 تر .درغموقلاف 3 ولحم نشلاَبهاذارس

 و

 ار طع اوس ب يطول نور تلاقلا

 م ا مسولويوم هس ةو-9 ع

 ا 2 0 ما

 لا ع هر ةوهاسناو ليلا 5 ءقانلا افوفأاورسإبكأ ار |وقو

1 3 
 فوق عالو مي الو المْلاوةمدّبلاو رشا ةولح ىدعالا

 صالانقريللا فعلا 0 عا ركن علت ىلا "هلو بقلاءاهلا 1 ,ةهلعلا (فهع)
 دى. هه هس هد هو 29همس

 مدع وهواة اهي را ا كمر رادو در قذرلا 0

 قذرلا ىلعى مدي ىلاعت هللاَناتيدحلا قو فته ذخأ هال قتستاوءرم تفر كيرلا

 دل نا تقلملا عقرقلاو راع د ارتد 0 طغيالام
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 هوقو“ اماهتءفسو ىأ

 نرضوح .ءللا| يماعطا فليللاو 07 رصشلاز ءاذام للا اهلي

 عضوم فلخملاو ننلكلا اقم ضرالا تب اذا ناملالاّلم لادرفت 6 اىعباملا فاعلا عضومفاعملاو هلوق

 ِ ا اهذلا 5 م
 اق اهعج ون رفاعي مولا وةمعلا ف لعلا ب اطفال و لك 5 فلتع ,ةيادلا دما حاصع و ل الا ىف طبع
 ىف هبج ريكو مي 3
 باضقملا ف" العشم َندعدق 5 الماجو باض لك ملت لاق د العز 0

 لارالو رسولنا رام ىف مى للا لاف قال شاك ف ٌكِلَعش كد د زولأ كحو هديصد نكد عمك

 دس تشن ءانيضالا مد درمخلا ذه ند ةليصف كلدكحتم وءاهل تقوس ثيرشنا و

 ةقانلا اهج ةسلعملاو ةنءلعلاو ةفواعلاو كلذهيشأام و ورد او ةبولطاو ةبوك لاو اهلا

 ىئاايعللا لاقو فللا نم ا ايت يالا لا قر اسال ونوسلل فلعت ةاشلاوأ

 ٌقعلاواهل فعلا ءامتلاباهد عتب رثك اذا اهتلءدقو طقذئئالعاهعجو ةفولعملاِ_نرلَعلا || ىفطبض اذك قلعلاو هلوق

 ى ةر 24 م 0 تناقل“ نموهو قيدص وأ ًاريفكل هرييعي- ةداصحببع نانألا هلام 9 00 مل

 ةوطعلا هب ورنا دهام اكملطلاةر اا رد هرم ةيعو أل -.قو 0

 د اولارطصملاالا ساثلا هلك اال اوةعاسلاهاعرترم-أ 1 لمع أ م االاةيماسلا

 ةفآعدحاولا لبالاءاعرتف حر ضعلا القابلا لثموهو ملط ارث فلعلاو لجرلا ىمءا هيو هلع

 يل اوهوءاولأ اهسشوهوةمربلا دعي فاخأ ام ملطلارع نم فاعلا ىارعالا نبا ةرقو ريق لاثم
 2# رم

 00 اجلا شوا | 2 د حاهااد_كنأو عسمصالاك خرا نمت وهورمملا ل

 نوكير اراب كنار ال ركتاشاملاو رشا لاك او

 عللا ع اذان روفر ىوشيو بناحتا ف سيكي بنعلا قزو ىل-ةمهدقر ونعلا محا

 هل ع سد

 0 ءاضق نم ءمرج وأ نابزوهودز“ الا نمل جرف العوز ماةمماقف هعمح رط

 لبو للام العلا ليو كلذ بقفل نمو اوهل.قلاحرلا

 ة٠رلاوذلاف ”ىرمعكاظفلالا بوسنعس هاو لا>رلا نمنوك«اممظعأ ىش
 23 050 2ع 29 ءع

 دجام عزو كرهه س دعاو 35 مراص ضي أو فالعم 3

 ىذع الالافو

 ردوث ىو

 فرو عطقو العفو 3 ارنبو يولد "الا ٌبحاصلا 2

 نيديجر عشهنهوةفالعالاحر فوعن بألا اودهأ هنأ مجان نيكي دس سر تاو للا

 رو



 ا (تناعإا هاف فرت .« نمعلا لسن
 رس

 هسنعفق ةرصيالابلط ١ روسلعلف اق ةوكع ءوافكع فكعيإ 70 دىسلا ىلع فكع عل

 سوم

 هماعتلظ ىلاعت هلوق هيمو تود أم مانصأ ل عنوكعي ام هلوقهنمومأقأ أل.ةوههحو

 ارو فصي اميل ١لاك مارح حر ىلعشك اعنالفلا ةيامتم ىأافك اغا ْ

 0 هدر ه م9 ساق 7

 اوما لا #3 اجتاذا هب نفكعي نم

 ل ا ىو 1 هور

 ريطأ تفكع 2 هلع تليق اذ ااه ان اش 1 تفكعوف ةوكعو فدع ْ .وقو هسلعن امش : ى 1

 باعث دشن ا كلذك ف 0 ءىهفل دنقلا
 م 3و9

 سرع و انوكعارط 0001 ا

 852 سدس

 فكعي فدع دو س 1 سانلا عام جالك دال نك وا اريط نولعخ نايذلا انه ريطلاب يعن

 قنوفكاعّونأ او ىلا «ثهللا لاير ملل لة ور اوتاكملا نترك
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 00-0 س 2 1
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 سم مت #- و
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 كا
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 باوذلل فاعلا (فعإ مل اكو فاعمل جوملا فاما وقرفتت اهعدبلو امسح ىأ
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 1 ا او يو ا

 (فقع) ءايثلا قرح دب نيعلا لصف ا

 هم

 "او اخ 00 هنااا 0 ولاد ءيدلا ذخأب نأ ة فافعل اءا ارغلا لاه

 ٠ مط فر رالكر تضل اذار شا ادرس“ تدم لعلة ةيعزوملا لاش واهلك

 .- م - ة 5< ه- و هم

 هفطع ى أف ةعتو فقعتاو هفقع وافتعهفةعيمسفمَعي وتلا و قطعا ققعلا (نتع)
- 

 -5 ع 9 5 سو9و

 ىلاةامسشلا نم ءافّدعلا اونو رس رن قع رظو حج وعملا نكملاَىةءالاَو فطعناذ

 ةديد_>ءافقعلاو ند اكو لاا م + ةنح امسافة. ٌتَحةفاّمعلاو اذ لءاهانرقىوتلا
 : ا ا

 ةرات_صاك واع ةفيقعتكو شاول ملْأل 2 0 همامق) :دحقواهفرط ىولدذ

 يشلالا يسرع [ال لاّقذَد ةأرعللةرضعل | نع لئسهنأ ةرم محن مساسقلا ثيدح فو

 تاك ولا ثق ةفاقعلاك 0 0 اوقاف ريكا ةَدش نمَفَقَعْنا ىذدلا ىأف ومحل
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 لاف حاةحنارع اريقفأ |فكتالاو تاودلا لك ىرعااعرو لجل ةفوقعم تاع

 هم وص2 ه
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 و م8
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 64 نجر افلا فرح * نيعلالصف

 وم 2 ا و
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 فافعتسالا ليقو اهاناهقئاءاطعأ ا علا بلط, نمىأ سانا ع نهلاو-!اومارخلانع

 ممافرخ ا الا ثيدخلاو قغلاوةقعلا ثلا سأىامهللاثي نذل همو ءيذلان غضا اوريصلا

 0 ّ كس
 ل اوءامع أو ةفعأ ف يفعلا 0 .ةءاهلان الا وامرفع :ءو فعلسح .ر وفريفع لا تلافي

 - م

 ةوساو حرا قع فعةأ ماورد ةديسسلا“ ءاسناا٠ 000 ُىدلأ اورمسكي
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 امير رامربللا ىطعيوثيشلان 2 اهرتةمفتعي فنا ةمولرج

 2سو ع سك

 ا 9و عرض فكما ةقيدفافملاوُمُس و هتلسزماشماو ا

 هر اكتعامدعن 6 رضلا فندللا هيقب هفا ذعلا قو ةفاقعلا ب رمش ىلح لافت 39 ليصَقلا ٍ

 وسو وسمو

 نأدعي عرضلا نال ةمقب ىهةفعلا مرحتال ةريغملا ثيدح ثيدحلا قو اضيأ ةسفعلا ى هولاخ ||

 ىنعالا لاك ةَهعلا نولوقيم_هوترمالاهراعتساف ةفافعلا كلذكوهمفامرخخحأ ب |
 اهلازغوةسطفصدأ]|

 ٌقاوفو ةفافعألا هوم ةئانقراهتلا هنعىداغت 0 0

 قوهو حاصلا در واذك تريلا اذه وى ربنبا لاك دامت ىأ ىداعتو فرظلا ىلعراهنأ !بصن

 تادف اود ودة وتو هقراغنال نواس اولا هو*0الوراهنلاهنعىداعتام ىشعالارغ

 كد ,رذللولثمولاكةردلا عامتجا ا

 اهرا زغواهرد ةفافعا اف * هريغ بح اصبالل فطر أ

 اهلا ىئاذها كنق ةان فاحت لاسقيوةرذلا لو زن لمق ع 0-9 مليلقلا ةفافعلا ل مقو ٠

 ىلسقو هناقاىفةسغل هناوأو هتقو ىأ نيسعلا رتلكب كلذ نة ع ىلع نالفءاجوىل والا ةيلطا دعب

 . 5 هم عج 54 هياء 3

 اف فاق 1 6 نللا هل عمد اهعرمضض قام ضف ادعي لمسدفلا ىلعةقاثلا ا |ةفافعاا



 ان قي رادو اتت خدع ولا يوي وخ يلب
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 ءامنلا فرح دب نئعلا لصف 57

 حادقةف صف فاطعلاو ةناطملا ىلع راهظلا نمل ذل ف ارط ١تطص فايعلاو فاظع ءوه

 ىلدهلا لاق ازئاقرْضفحادقلا ىلع فطعي ىذا اوهو فوطعلا لاقي وريسلا

 مس تو در ه3 ف8 ل وس

 اقوطعاحدق ربادملا ضان #3 هجبف فص تضضطل
 هد

 لامّغالادحاووهو ل خالو همف مرْال ىذلا حّدقلا فوطعلا سلا باتكبسص ىف !لاقو

 ىقعمىفد-اواحد_ةهلوقو لاقاهي برضي باير لك ىفنالافوطعىمرمسملا حادقفةثالسثلا

 لوك هم 00

 و5 سي ىك ىو عد

 0 يب كرما سدا * امزيبلاَن د

 ميلادوعينأعمطي ىنل عماطلاوروُملاَدمعلاَ ءاملادرت ىلاريطلا شيم للاب يلا
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 لبقمنا لوقامأو هر لاسخ راك لو روم نم عمطأ دحا نوكب دل هنأ لاقي , ورشأم

 ببضملااو ثلاينايعانن ادغ #3 بر حاراذا فاطع مص
 - م م

 ةلحلاتهن عرؤلان ءىورو درفسا وحادقلادخ" م. نع فاطبدق فاصل ارأ ا
8 01 

 ىلا اوفطاعل اوىلاا اون اوىكسلاوىل هاو ان 0 قواه قروساذالللا

 ىلا عيباراوش لال ملا وزباسلاال اهنسفريالدسعوأ 1لاق تكسو يطلا الملا

 | نمةهح نمحير د عدسات ةناو رادخأ) وىرهزالا لاك لكستلاو تكسلااه رخاورشاعلا

 رعاشلال اق ترك ذدقوُدصعلا للان: ةرصخش ةفطعلاو هع هذ هنعدب ارزاتض نا لاك قو

 20 - ق9 ساق مد

 لاضعور شب ةفطعس دلت 5 ىتكيو دبا محم دل

 0 عر لاضأالو هلقروال ارهشلا لع واس تا ءاطلاو نيسعلا خفي اعلا رتل

 -73 وم -

 ضف كرافلا؟ املا عفو قربوىوابو ذ_خويهقو رعضءب نأ وعزب واهب رضموهو

 ىلا ىهةفطعلا ىرشزالا لاقركشلا ىل لع هرواتل كلذ ىمبمبالدلل اةفطعلا ىرب نا لاك اه-وز

 ةءءعس وة

 اه ةطعى هاا رذتلا لاق لاوو روك ذملاتدملادتنأو رحشلا نماسهب "هلمحلا قلعت

 ْن عتاب ار ءالانبا قاطع اهدعلاواءطعا م بر نمور عولأ را لا
 و رك هب ب هل

 فطغف ةرعالاو ناعما تدطع :وفاطعوه دع ءراك وهف 9 وهسعد ودلع 'وهفطع و قد رطلا فطع
 م صم

 اتس 973م دس

 مرا نعفعر مو لكالا عودتحا) ةنيعلا ع قضوا ءةيعملا نيغلاب

 و مع دامي ءءء و - مس -

 فىةوعدس و ب أف عوف .فءوهفةفافعوافاغعواشعو ةفعفعب ا او

 لع هيسفت :طبضم1 لاتف باع هرمسفاحاكن نو دجال يذلا ف ب زغنلةام و

 موصلا



 نه كيرف للا ا 1100 07 رج ا اا 0 8 نير 0 ا ا ا يل اس 353 بلر
 ' 3 ل 0 001-1 ا

 | ةذ/ (فطع) ءانلا فرح نيعلا لصف

 امهو للا قطع ىلعه_ةءوقولاةاظع ءادرلا من .وىدترا فطعتو اهب فطمعاواهلدحاوال

 فامعتلاوزعلاىَدّر نمت اصس انعمو هب لاكوزعلا#فطعت نم ناصس ث دخلا و هقنعاتنتحان |

 هلوق ىنينالورثالا با لوقاذ_فءادرلاَّل ومش لمشرعل اتاك فاضتالا هيذارب زان لقا وح

 هالو الاه ىمفمارلاو عر هزالا اقر ءث لكل هش: ىلاععت هتئاوءا درلا ٌلوعم هلهّسْرعلا أك

 ةيدزالا فوطعلاوءابنلاو ةمنلا عضوم عش و ن-ساوةحْبلا عضوفءادرلا عضت برعلاو

 امنا ريثالا نبا لاق رسيالا «-ةناعىلعّنعالا هفاطع لعوءءادرلوحءاقستسالا ثر دح فو

 لجرالنوكي نأزوحوءادرلاريمءاهلاف فاطعلا ق ثدح أ ارأنالءادرلاىلا فاطعلا فاضأ

 فاطعباعامح رخام مءهتنا ىذر رن باثد هع و نعالا هن ادر بناج فاطعلاب ديرب

 فيسلا فاطعل او قع هبت تلاقفاببلص هيفتأرف ىنعناك افاطعاهتاوانفةشناع شي دحفو

 :لاق ءادر هيمن هرقل !ٍ

 فرط لود اوديدح همم رك 5 4 ا هوفانعألا ىّلامال و 1

 1 وهضبشم :م ىلاثلا قرطلاو هيب هد زوالا فرطلا

 لبا ةنئاونيثالثمأ هوت فاطعلاآلا لامال

 لابني ىدعيالو 0 هنالك مك قلد إل

 نه 0 1 هو م

 لسا عقاوم لت بصأ « اهنمكت ةفطن هن رصع

 ي ه < ء

 لستم لان اهع ريتا ةلكش أ ةانج نم ةبجووأ

 3 وثالث اهيف هناك الثعأ ودل اوه وفاطعلا الا ه1لامال ل اقاكواجصفصوا ذه كامثلاك

 ةرصعلاو لاخلا ىوأب هنال ريل الو اهدوعل بلص وهو ل بة وقل لا اوامهنس

 ءاد رلا فطتع اوةرصم ةلكشالاو موملاىةلك الا ةمحيولاو لدا < بصألاو «املاةفطتلاوأَلا

 دشنأوىا ارعالانسان مزخاا سوقااوفسسلاو

 رم ىلعتادزلا م اعنف < ر هلم لعاب هو

 ىلارعالانباهدشن أ هلوقو
 ا

 ءالعلا ين ىندحا كاجو #* ايلا فاطعَل عتيل

 ىدلاك كربكم ىلع بوني كيدرف ا !لمعش نما ةراعتسا هلو اءايكاءادر ديانا

2 

 هيائدرتىأ هع بوث لكوناسك لاو ءادرلا فاطعل اودي ادرس دقو ضاق لال



 : . داو م ا 0 ل ا ا ا ا ل ايي ! ل5 دزني ياخ نسل ادب اكاد سال 0ع نيا م ف وأ نا أ حن ارا <> ع. ف نيل
 1. 05054 60 نوعا نير يه 1 511 0 7 .٠

 (فطع) ءافلا فرح ه« نيعلا لصف 61

 ١ ىوروب ةلعن]و لاط هن اكلوط ى أقطع هراغش أ ىو ديعمم|ثيدح فو ىلعأة عملا نيغلاو

 عحلاو ةسفطاعُف :وطعةقانواهرأظ وبلا راوثسا ىلعةقانلا فطعو ةمعملا نيغلاباضيأثيدحلا

 ا 11 يادار ايما فولو تر رفوب ىلع تءةطءاذا فوطمعةقان ىره زال الافق 00

 ||| كلذكواهداو ىلع ينام ىهف فورم تلقاذاواهل 8 العا وطم لولد نت نبه فيطع

 , وه فطعنا و هيلالاماذ اع فَي نحس ة.انلانالف قط علاقب و فوطع حر

 هلعجاذا هتبعر ىلعناطل سلا باقب ىلاعتهقلا قاع وافطعهحاعاذا همل|هريعي س ع و

 هدد لاق“ ّئى وهيلعقفَت رمل هانم ذاهداس ول رقم وامح :رافطاع
 ةددقل 0064

 لدتيملاٍةدصقرمملا بفطاع 0 ىركلاتايابصن هدوو

 0 2 مه و 3

 كلذ تمم نم ًرلاةفوط عمة يثخ اهيفةديصم فوطأعلا لوقي منو ف وظاعل اوفوطعل و

 رسكلارةنطعلا كح ىئانعللا ىرأ أولا رلاءاسنلا مبطي ةز وَ ةفطعل و ا مدشح فاطعنال

 انطوان الا قوطعل اوهفطعطباو هفطعلجرلا بكم ىرعنالالاق ب بكذا فدع 3

 قالو قال أعبر هس هاو هثو نيجن عمات خبال وجر
 و

 ::- ةزحو كالو رهوملادشنأو ركىأهملعفطع هو هايناجع يش لك افطعوف وطعو

 از وما هه فطام: نما نوُعطاعلا
- 

 رعشلااذهداشنإ بيتر ىربنبالاق

 اوما ماذا ادينومعنملاو 0 فطأعن نمامنيدت نو ةطاعلا

 3 ن) هع

 ممطملا نبأ تامزنومعطلاو * داع ,مانجد وسد و
2 

 هللا ل سس ءلسةيل هفطع ىلا لد زخعلا و لابلا نر ىأهفطع كان نحو صرع أه فطع ىو
 س ”ت

 نمسانلا نمو ىنل كتلي صوإ ذهول انعمشأ اريسفتلا فءاج ىرهزالا لاق

 016 ناوونلا ءاسبولاخبا لم مقطع لل 1 و يكتم ىأ قطعنا لعرغب هلا ف لداجت

 ١ راج ف سيقزفلا ميسون وّدبعكلا الا ًاةبعكلا | لا غلانانده ىلا عت

 ةور ةمه

 دصاختا لا هعيش قير و هب .6 اوك نيقطعلا باه
"- 

 ةمو

 هِيمطع فرط رواها قارحلاانأل نيني اة راسو باثو فرخ اق نفساالوجسأ دارأ

 وعم هد ا تضل

02--_ - 

 ال



 60١ه (فطع) ءافلا فرح نعلالصف
0 

 همم تنس ههه

 حاملا لوق وقدم ريتا فلعل ١ ودلهال سكر وهلبقو لاح وباطو بسك فصتعاو

 فا ارطصاالو ف صعامريغب 0 ىناحلا نادهلا لاملابسكيدق
 م

 0 (فالعإ) دولا ود ف 0

 فاطعتو دب رباع وأ هركنا مح عحجرافطع فطعي هلع فمع وانيم .نثلا ىم كف اطع و

 ٍْ هوطعو فاطاع جد وةيلاةفصوحت لا ةفطاعل و اه قردجير ىلع فطعت ودرب و صو هسيلع

 لضغب نمابنلا لع فوطتلا قلدنا نسف لحرلا كفاطعلا ثمللا لاهت+ قاما ذبول طب دل
 ىارعال اننا ةدشنأ لدععلا مح امل أوقو

 فلا وعل | هيلعقطعت ل 0 #24 هيدا شك 5 -و هب ىدج و

 هملع تةطعو بحجب ب نانالا ىلع اوال هتأىدسنعو فطاوعلارسفيا

 مه سمسمه

 فاطع ىأ امان انتو وقتا 25 1 'زةبأر ةالَو مح رند ةفطاعل لعين ءاملاةنت قف
 ا 89

 1 :وفطعت افاق وطع قا هسقطعل عل ! 00 ا ظعف هوطعدسسم و صعد كوب

 معو 38

 تا تس "تطل اهو كات 0

3 
 سس وقو ىح -اهعجبوةبنحاه 9 ةفيطعاهدح | و يبقا 1ث ءاطعل و تلمىأ 000 دا

 وعدك 2 4

 ةمرلاوذ لاك سوفتلاةفاطعلاو ةغيطعلاو ىرخالا ىلع نيَيَسلا ىدحا فوطة فط هدو فوطع ْ

 89 همام ع

 فئاطعلاو اهدامع أ[ ضرسلا ىلع 5 كاتس اللا فئاطعلا ف ش

 حصص ىو <

 ا ةفوطعم قطع سوقو اهقطا عر ايناس و وسما |ٌضدنلاو هنلاظن درب ىعي

 سوو .٠ سمس وى 0 هوو هضم <

 دك المر رى ىقطءاهجرف 9و د“ هءاصانحاوهنعا رددك ىلدهلا

 دحاوليصف ىلع دوذ دع اوقع رو ةفطعس حاقلو ةفلطعُمئىسقواممانحتاواهفطعت كلذ لكو

 سوو ةه< )ءصو

 فطعنمو َه هيرب ةضاامزها ع ةقوللمملا سوقلاوىرهو+ل الاف نرردمل كلذ ىلع منابلا ولت اف ا

 و و ت9

 ديوج نب ةدعاسل وار ب ضورحو ءنمىداولا

 مهصك

 بع 1 ول اهقدصر اهنم 7 10 0 و ةقنعم لكن نم
 صصص م <

 قلن 200 اوف نطعلا# هسا ة-ةطاعةاش راين "ولد رار معقم ٌىمانه ةفاطعي عي

 طرا ىو نر هب وتلمىأءاننّطعاهيف س دلذاك رلا ثيد -ىفو "لع ريسغلاهقنع 1

 نالفل اقتل ه ىثن م همسشم ىفافطاحتا و « ابطا نمفقاملا كاذكو تضإ راذا اهقنع طغت فطاع :
 م

 عارتنع راغشالا ءانثنا فطعلاو ريا ءالمخلا نملباق و دار تفل نشمي للا

 دكلراافوصعلاو هلوق

 هحرشو سوماقلاةرامع

 ىارعالا نبا لاق ©

 نيس لا
 بامعلاى و د ىنلارت اسف

 دكلا ناسالا فو ردكلا

 هينكح ها كلذزمأتف

 موي
 وي

 فاؤملاهدشنأولا ارب سه هل وق

 هانطمضوزهدكلةدامف

 تاوصل اوزان انهددعتامو

 هوم ورك اههعف 0



 ١ 7100-0 6 ' ١ ل ا مدخل محسوب ىل 0 ىشل ل ايي ” را لح عير 72 1" 7 0# 0 7 2 للا ”7 00000000
 ا فت نم 17 70 ةعرخ ةدولا وب ف 0 ابابا” ىلا نورا يا دولا 0 1 ففي هيما وزي كش مخزن ' 0 ١  5 571تيل 5 01 5

 لصالاءاذك ةادودلا هلوق

 5 رش د] هم قزاط هوم صف

 ةسلحلا ىهو سوماقلا

 قنامك  >وحرالاو

 م<مىفو هريغو سوماقاا
 عض دومدملاب ءادودلا توقان

 مو أ هيل .دأا برق

 فلكس و هبلعدهمشتسد

 لمأتف مخلابهقءادودلا

 يدعم هكر وح و

 ا . ١

 (فضع) ءاقلا رح هب نيعلا لصق 6غ
 ا 0791 قط م5500017450/5207051 تق ا كك ا 761 تمد د هع جس دس عصب دك صال

 ىأعب رلا َتْعصع اذا ناكت دخلا فو ئوقب سلا ذهومددسن الاه هيفصعت مي رلانالدنم

 ةفاصع ظذا ىلع عررلا هتف عامٌةفاصعلاو بورهلا ةديدش ف صاع عب واجب ومهدتشااذا
 35 6 هت < 0 3 مس ا م و 59 08

 لعش لاق فصاعمو فب رلا هبت د # ادامٌركم هلع ىلاعت هلوققءارغلا لاقو ليتسلا

 ْ نأامهادحا نيتهح ىلعزت اح كلدو لاف حانت فوصعلاامناو هبارغا قمومللاعبا”“فوضعلا

 "مف ضاع مو لاقي ن زا هيف نوكتت عب رلا نالدب فصوبدق موملا نامي رللناكناو ف نليملا

 فذ قب 0 " الادح تارا ا

 تيلمانرحرما ار د السمو اجل لعملم ذمدق هنال فد ها

 ظ لارا كاستل وانما وع ف سماعلا عجيب صا موعانل مل هل وةلثمههفلوعشم

 تفس وكل ذبهبدشنلا ىلع ةسعرسلا فصعتلاو فطعلاو ع را فلي يلا ياخراادت

 0 .٠

 3س و ةفصعم ىهذّتع 53 | ”ًاريسلا فقام 1

 8س عمو كى مساق < مر هلو

 فصعتم ئان اهتم يلح « اتلل- ااذا جاصسملك ل
 01 انس انتهوا 0 وفصخ أى ةغلاعي رضا زمزم سرفلا قس وقرعلا قع
 لاك لالا تتم ملا فوضتلا للا هسقنوكيىذلا عمشملاٌور 1 لا ةفيسعلا وده

 1 1 ١
 داق ا

 ارم ت ارامل اًروماصتلا ىلا و اًةصاعةطيسُملاءاركصبّت هدأف

 ءاعمالا ىعد 35 ٌبافآلا سانام #3 ةيؤرلاها ذل فوة

 سلا كش ىو ءاملا ىلعاص رحراسبلا لوح اهترادتسماللب .الافاصعإرشنلا لاقو

 لك نان

 فامعالا و هءىضقفاهيك ١ ربفصعت ىلا ى مو ةقانلا كلذكو عرس فوصءةماعنو هريشتو

 ىسعالا لاق موكل جنو مهب بهذ وقتا ف دعب وملاو كه لجرلا فدعأ او ؛لالهالا

 رساخلاو عراذلابفضعت #3 ةعوملمءاواح قاسى

 لبق قاسفاض رةلجرلا ىراذاذللاتقيرطلا نصرا لجرلافتسعأ 3 اممىأ

 ريثك لاق وفصاغلا 1 لاق فصاخأ 0
 تموصص 5م هه ني

 ددسن ارمقادوذلا قر 5 ا ان ىف ل٠ اترك 9

 هسا د و ها ساس ب ساو < 1 9 4 دا

 [ة_صعافصهءد ف صع 0-5 6-0 وق 0 ويمد وفعل هدوهىامعللا لاك

 فدعا و



 او 1 واو اوما ثا دووم انت يول
 4 ا / 2 مع 11

 7-5 (تفضع) ٠ ءاقلافر « صب

 ءامسلاورمقلاو سعثلا قل نموتاسلا ههلعتوناسنالا هَ نمهَسنادحو ىلعلدامةروسلا

 نيقلالا نفح هللا أراس سمو ا : ءاهيفقلخ نم زر نما تنام ف ضرإلاو

 فصعك ىلاعت هلوقو هباصق أن مهةرصاة مع هف ضي 358 و بص ع رزلا قصعتساو

 تح>الوه قبو تان مهنقامذخ اق روك لدتا بام زدني اامخدع نإ تحال اوكأم

 ىفلاق هنأريسبح سددعس نع ىوزومئاهلاهلك أدق فصعك مهلعج هنأ دارأ هنأرن الاوهمف ظ

 اوقف سامعلاوب أ لاكوةطسنلا,ت ب انلاريعشلاوهور وهل اوهلاك لوك امفصعكىاء:ةلوقأ|

 هبحلك أىذلا عرزلا هنن سهلا نعىور وقزرلا بآطاذا ٌفصتعَ نالف لاقي لاك فصعك

 ليعم دارأ ل وك امفصعك لدم وريصف 0# زيني دهمسابعلاو ا دشنأ او هني ف و

 كساىلاعتهلوق ىف فاكلا ةداب ودك امكهيشلادمك اتافاكل اداز_:لوك نا

 0 مسالا لخدأ تيبلافووغت سوهو مسالا ىلع فحل لشد الا ىف هنأالا* يش .

 هنأ ىلعدم ءلالثم ةفاضابمأ هرو دامت ىتلا فاكلانأف شع رساذامهزل الاف ناف فاك-ااودو فردا

 فاكلانارورعن روكتثأز زوال ثدمل !ىففصعلا نأ اوملافهمل !فاضملاو فاذملا نيب لصف

 نمّنأا6 ةراجالا نوكتال:دّئازهيف عقت عضو لك ىففاكسلا نك لذ ىلء كدي ةدْئاز تناك ناو

 فءاحاماوقك نهد_عدامزر رن أن مد.الفدُا وز نعقو عض ومىأقرخلا فو رح عسجو

 ىلعةدْئاز تناكن او فصعلا ةراا ىهلوك امه معك ىف فاكلا كاذكف ماب تساود> أن م

 لوك أم_هدعك ل ئم هلوق ف فرخلا ىلع لدين مساللزاج ني أن خلئاك لاك نافمت نام

 اولخ دين أ مهاز اجاإكف ىنعملا ف ةحراضملا نمل شدو فاحصإ !نيبامل كا ذزاجاممنا هن ب اوما

 لدكلاق هن كى >لثملهتمماشمل « نيقاوراكك تايلاصو « هلوقؤفاكلا ىلع فاكلا

 ةوةىلءاهسنت كا ذاواعحو فدعك ل#مهلوقف فاكلا ص الثماضي ا واخدأ كلذ كنيفئؤيام

 دشن او ىلامعلل ا نءنيتلاريثك ل دقو ع رزلاريثك فصم ناكمو لثموفاكلا نيهبشلا

 ! ٌفصعم ىانَحَتاَ 2 اهّرطق تعي ىداجلاذا

 تامالا بسيقعالت يلااذسحىر رح وما بسنوة هعمل داضلاوسف مانت او 3 ودا و راذكه

 افؤضعو 11 فصعت 308 راوتر سكالالع اللا ندصْتسًألوه ربنا لاق ىفاصنالا

 ء ه9 ىك

 حاير نمف صعق هو ليس 5 فر اوف ةوصع و ةهصعم وةفداع وفصاع خب رى مر

 عن حابرلا ىدل اتسع تافصاعلاولب زاتلا وحان .هلل لقوتشفل اوتدتشااذا فيصاعمو فصاعم

 و همر د

 و ةشمْنتلاوه ىذلا فصعل انا لقد ودب ىذعنارثل |نالوح نمه.لع ترصام ف صعب رلاو

 ١ ريشع ىداح برعلاناسل ب (

 رومهلا رمق اريعشلا هل وق

 عر زلاقاقدب ريهةدامف

 سوماقلاح راشدعمو

 مفعم و رثك كانه

 ارورجنوكح,نأهلوق
 هلعاو ل صالاءاذك فاكلاب

 ىىيععم هتك فاكل أريغي

 ةحوتفم ماب ىنانجهلوق

 نونلابنطءوءاذغأ اوهءاسل ابو

 ىىيعد



 / ايفا يو ووو ل ا لمت يانا نمل لوف تاي ون ب
 250 1 , / . 2 ا

 (فصدع) ءافلا فرح #3 نيعلا لصف ١6

 0 سس سس سس

 7 2 4 و و ه- و و 3 طوع

 يالا لما نا تيد فرك ددتو عض وم نافسعو راك_ا|حادقالا ف وسعلا ومصخلاحدقلا

 رعاشلا لاف ةكمو ةخب نيب قب رطلا لعام ن مدل ثم ىهليقو ةمي دملاو ةكم نيب ةعماج ةيرَكىه

 اف عباره داواعيرا يل ا

 سل صو -.-
 اذاءاكملا ن 2 نيعلا دوب وه ليقوءاكبلا ضع هع (فقعإ) لجرمسا ف اسءلاو

 ىلعردق» لفه سمعت د اذا نالف كمن :وثالو ّى لق و نع زيا 2 هيو دو أهذا ارأ

 ل هن*جاذارب_عبلل لاقي ٍوةسبايلا ةرصشلا قوشعلا ىارس الانا (فشعإ) ءاكمأا

 ملفلكا انكي لام هملع ض ”رعئذلا فشعملا وفشل هنا ىوذلا الو ّتَقلا لكحأب الدرءامأم
 نك ل

 هه . ًردرقأ ماعلا اذس «فشعالفاودأت و 1 10 َئ

 ناك امىأ كلف سعب ناك امارعأ ٌتبكردف و فرع امم ميبقلا حالا كف عياممللا وو

 قاس ىلءناك ام ىفامعالا ن داو ةفيصعلا ىلا نيبلا فمع كفر

 هقرو ليقوهربغالو 0 0 0 تقف سنروىذلا 3 رولا نم ع رزلا

 لك ٌقِالامو عرزلا قرو فصعلا,ىنعي ناك رلاو فسءلاوذّبحلاو لوزنتلا فولك ؤيالامو
 ىلعاموهل قو نلا ةفاصعلا اوةمغيصعلاو فصعلا لبق 8 لع امون ,رااقناح رلاامآو هّنم

 عرزلا لقي فصعلا لبقو ليسصَقلا فدعا ارضنلالافونء-تلار نة نما ع ةوةطذللا بح

 ٍفَصعلاو فعل اكل ذة هكأ ارا لبقأ يش نم اوعطقاذا عر زلا فصلا نج رضي وقت رعلا نال

 ىذلا مب هعلاناح رلا هيل اوك أملادب ربفصعلا فلا لسلق وُدفصحلاو

 نوكيل هزت هزفسأىف لعىذااع ر را قروام» لمقو تعقب تلاع فيلا ولكو ود

 ىذلا قبلا قرولاٌةفيس لاول انبطروهيع هزل وو نمزج ام فعلا لسيقو 5-85

 فيلا قص لاطعر راء ف ةزام عامل اهبل فسعلا ولبنسلا فن وك

 نم دل فاما وتر ىملا نع شتي ىذلاق 7 ولا ةمقبصعلاو ف دعلاو ةطّماالينسسُو ور

 فصعلاةدسعوبأ لاق نامثالا فوصعلاو نانا ناصع |!سامعلا وأ ةرضو نتلاكلينشلا

 ةدمعنب يقلل اوةف.صعلاوه .ولكو ويف عرزلان مدعي ىذلا

 لاقيوهقرو دوعيل قس مب ىأ هتفيصعتااز ىوربو 339 اهتقيصعتاامدقَّبن ذم قست 3#

 -5 ع

 نوكيلهلسأ ل .عىذلا هقرو ان زب ىأ هش صم عرزلا انف عوز نا ناح عر "للا فصعا

 هذهل وأ قىلاعت شارك ذو عرزلا لام ل« في1 ناو ؛لردين أل بق هقرواانرزحب ليقو عرزلل تنخأ



 61 (فدسع) ٠ ءافلافرح « نعلالصف

 اهتانفرت و ىلانلا«مأع ادرتلقولاه رثْدَإرهاظاهيفاهران تيفي ضرالا ىفاهئانفث تتبث

 ةمرلاوذلاقو ردت لاهتطاعمو ضرالا فل والا

 قاما سأ زئاةباه ل غأ ناعيا رانا

 نيوساننك وك لكبامأ ا دورا اليل ناهس اضن لاو

 قول ذنموغو طا فّدتعاو فاسعي ل وهلظ اف ءانالذنالف مدع و

 لعر ذاسملا خا نأ لصالا قفسعلاو امور انما ل فو دعاماما !ىعافشؤلمت الثيدحلا

 ملاقأاب هب .كراذاا| التوضانا فسرت ور وحلا ولا لال اةنعال وةداحال اوودرط رع

 هر ,رش ىلأ ثد د»ىفو هيئات ملاريجالا فيسعلاوامولظ ناك اذا م ر وهف 8 و

 لحر ىلع افي سعناك ىنبانالاقف مسوهتلعدللا ىلصىنل ا ىلا ءاجال_-رنأ 5 قذر

 هيناهتسملا كولا فيسعلا لقوءا رحالا» اميل أر اريج ناك ىأدت سحاب ىف رهو

 حاجا نيميبت لاه

 ديعدبعاة.سع و داعأ #2 ىد+تاو هينا ع ان
 *ضا م

 روكا ف سعلا نم مياعك ل عاف عع وأريس 2 !تيلطاقو 2 و

 فس عمداخ لكل مقو كا ل ا مىددع وينفي هش ولات

 4 :رغشت ىذلا وهل قو ىناغلا يشلا ل |.ف وديعلا فرسالا وافسأال اوانيسعاولتةنال ثي دخلا ىو

 لتقنع ىهنفةإ رست * هرهنأ ثدد لا ىف اوس امقلا اربع :وسامقلا ىلعءافسع عج او هلا هلاع

9 1 0-7 

 او عوام عفش عيربعبلا فسعوامم سعه: 3 4 ءاوع ايل اىورتوءافدولاو* ءافسعلا

 0 7 هك - 99 2 5

 2 أ هبره>- صخقت ىدس 2م :نآفنعلا المقو فساعوهفةّدغلاَن هتوملا ىلع قرشا

 هه صهر تب مهمه

 ةردتا فعن موهف 00 فسنمفيلصلاَن تدع ساو 0 ىدعسااةزرحو ل ًالونامأو

 ءايهرقب كسا تقانو وااو ةنوهز نتتعا انضم اذا لرلا ف ءاوتودال تصفاذا

 لهأ نم جراتلق ىمءالا لاق ناسنالا عازتلاكح لبالل فاسعااو كلذان ع باضأ
 ىل_فطلان ب هاعلاك سفنلا نهفجرت ىأ نر صوت حلاق فاسُلاامةيدابلا ع

 م هع ا هةه هعم )و- وو“ -

 د #*َ هن بس دأ كواعصلاوُ مو

- .8 

 فيسعلاو ءا يد ةلطت ل سللاب ناسا لا ىقسعأ و ديدش لم هنهمالغذث أ اذا لح رلافعأو

 2999019090107 0373 ل 1

 لصالا ىفاذك دوسحلا هلوق

 ةدامىف فاوملل مدقتو انه

 هعدت*هشكدو دساأدرح

 لصالا ىفاذك عازنلاكهلوق
 ىازلادعب فاأب



 را تالا ين ا وت ا ا ورا ا ل ا ل را

 (فدع) 2 ءافلافرح « نيعلال مو 1
 وس د

 مث 9<

 اههتعهللا وكر سأمعنءا ثد دقو اهني زعرسكلا فزعتن نا تفرع دقواضي ف ْرَملاوو

 عهسي توصوه لبقواهتاو أس رتب فما يزعةو را اواغصلا نيب هلك لمللا فزت نما تناك

 لمر فاّرَعلاوَنِلاتوصةيدابل ال هأ هم_هوتفوللا ف حان رلأتوصوه ل قو ليظااك ل #للا
 . و ل و ني - سص جعو ه0 ا *«ن 5 ٠

 دعرلا فيزعهنم عمس فارع باصمو ىف زعلا ىربأ ىعسدو كلذ نم قةشم بلاغة فص دعس ىنرل

 5 دعو - 2

 : ىنملا نبل دن ىعمدالا دشن او هبو دوهو

 هم 9 5غ سا تسد

 راوجافاز ءسدص قتال 5 زوسلاب ياسا بربر

 فارغ تيكسلا نبا هبا اورو كازا 5 تييلااده *تاقا َر ول فاز رطمولاق

 تف اياب هنفتده : وابا عادم راتوزع 2 0 5 :رمكئشلا 2 ينل قبر و

 ىور ,واهتركو بتفاعل نءىسفنتف ةزعدراح ثددح ىف ل :وهذع

 قدها نئاعفأ انيتيسأل |وةواهتفرمصو اهتعتس ىأءاتلا مذيب ٌتْورَع
 و ةةذم س٠١

 لابتك أو فرم ىلع يم ىصلا مت ةلعتامدقو
22 

 هند

 ا لح ىلع تيئيداكبالىذلا فو َعلاو فذف فوزعدارأ

 6 دس

 أمصعلا ئثيبغ فىحاصاذا #2 ىوهلا ىلع فو رعى 2

 سدو «ه

 ةسيئاروطلا ماجا فرعلاو انا لاب نمر دفا اًرعلاو فاعلا نع ًايهترشلل فروزعاو

 خانمشلا لوقف

 سمس ووم مه سل همس ىس 9

 ليال فعلا هباليدهوعي *. فرح هك ىو أي تاغسسا ىتح
 دمالاوةبادهوغب ْيسْتلا فعلا 0 ريدو توصاهل ىلا فزعلاو ءلمهملا ىل مو

0 

 ذنصقرغب اهعطق و6 راغب 0 او فاسنعالا اوفسعتلا كذكوقير طلا ريغ ىلع

 نوده_عطقاذاافاستع قبر املا ق.م لاهقبثلواثمقبرطالو بوس َجوالوةياد هالو

 ليقهنموكالدك [نفطقت رابعا دعو ر : الو لعرب غىلع لا فيسعتاوهباس أذهب وص
2 

 فرجا #3 تداوم غول د ريثك لوقو ولاد صقدصقب /اذاب فويس

 راب لب : الب هالا ب ا و ئئاْسل و علا قابس | ربك رثف ةياده ريغ ىلع ولا
 ه 4 9 م

 ةمرل اوذلاف هل او 0 واقسم هقسعل ةفسع هل 2 رال و

 وول 5-2 ع مم ع 5و<
 موبلا هماهو عدي ضع لظف 5 هقسعملوه2|حذ قا | فندق

 م جن مد تى

 اذالاةذالباحدم »* ريد انطاعمتفسعو د ىبا ارعالانبادشنأ ند لطف ىوربو



 ظ قرأ هدسن الاه ريقاصعلاك ن مانسسلا ىلءامفضارعلاو بّدعلا نمطوسسلا ضار لعلاو

 ل 2 - 4 - 9 3 و -

 ىممءالا لاقي يضتوءانخلالا سور هيدشتىذلا بشلل فيصار اور اصعبتقلا فضارعو ظ

 ه0 1 م ا عوار ا اح ا م الا يلا كي نا ا 10 ين ا

 ١4 (فزع) ءاملافرح * ئنيعلا لصف.

 0 هع و 3 ع >2 211111111 .
 للك ارو لحرلا*ان- آس ورنبب نعمجدانو [ةعبر فسرس نراعي جرت

0 9 8 0 1 3-9 2 0 ٠ 

 فوصرعلابوذخلا نولد_ءدتاغلطل اهفوليال ادولهععو !بقعي نادود منا دوك لذ نمودج

 (فزع) الاعشو انمعهترحأ او ل خرلاطساو نيبناد سة نانللا ناتشلا ىضوتعصارملا لضرلا»

 6 دس

 ماقأ | ذا فيل جرلا َقْرَعوةفرسعمو قزعماهد_>او ىف هللا فزاع :رء فزع فرع

 و با كولو سابقوط ىلع قرع فزاَلدحاو لو برشلاو لك الاى

 د مالنا توفلاو عر ءاودفزاعت جاو فْرَع كون ولل نولوقياهببرضي ىلا عال ةحنو

 2و و

 لعج مهربغو نعلا لهأ ذي ود انظاا نم برشوهف فعمل
 هتوصقدلا فروا :رعمدوعلا

 2 ن6

 ىو فزاعلا,بعللا فعلا تكسفناتخاولا# اذهاملاَّمف قد قرع مه هنأر عثدد_--قو

 زبارلا لاك برضيامتاهريغو فول

 لجالَتاو قالا فمك ُفْزَع 5 لحاصا هيف قرزالا عبو

 هد دع م 5 هر م

 بعاللا ٌفزاعلاوكلا اوه نمنع فزاعملاَت وص همتاذا عير مأث يدح فو فزعبعل لكو

 تاعي مويراصنالا تّراعتامن امتناع نيرراجناثيدحلا فو 7 ل قّرعدقو يوان

 ىوروت رخام: ىأا رلاكو روت دوملا هزجلا نم وهو هنرحول ارآلا نمت دانت اع ىأ

 هم م 04 سام ا

 هم رلاوذ لاف تبع و تاوصاغ ع ءواف هرعف رنا تف دغر ىف واق و تق د اق

 نع فوزعو ههتسْسي لاذ اوهللا ن و 00 رو ليصل لا قطتك بك هع *

 هسفننطاخقدُز زرفلا لاننا سس مانا هاسنلا
 5 ةهضص س ع6 هم هومر

 فرعت تنك مءاراطس نمتركنأو 1 فزعت تدك امو شاشءابَتفْرَع

 ةدكاحبسلاب د قئاشعلا نمثل ةلوكره حام لوقو

 حا رلااهب تيهاذالامرلا توص ُف مد لاو ةقيشح أ نع تنوصاغيز وازع سوقا تن و

 اهيودنمعمسبامحاررلا في 5 لامزلاوج الا زتعمسقعأوا-ماوصأ حبلا فم

 ىلعهسضعي عوقو ى هل.ةوودامىرذبالل مرلا فتوص فيزعلاو فعلا
 فزاع مرو ضعن

 4 اقلوق كلة فون تارتم[ فيزا لمجتيرتلا ونوس ءو

 دخاوص ماهو انجز 7 اوع 5 اهني وةالَقلا ٌباَسَألَلاو



 همك كاكأ ا .وقاييدتمو

 ءودصت

 (فصرغع) ءافلا رح نيعلا لصف 44

 000 تذ رع رنا معرس ولسا وفرت 5 رواسب وم

 هالوين قلك ناوةفر ا نوع د هبيدّنَمق از ئنا لوقوة- معد هل

 دم 5-5

 ا ٌتافرعالؤهلوقتنيديزلا فلاشو دد>اولا ةلاكراصف لوزتال ن- 1 امالا

 تفرصامنا شفخالا لاك ت افرح مم ذاخىلاعتهننا لاعتة فو رصم ئهوةركستهنال َتعنلا

 نوذلا لزم نيوذتلا راصوءهريك ذي هبال ن وسمو نيل مف واولا وءاملا لسع تراصءاتلا نال

 تان اموتاعرذأ لوقلا كلذكو هلاح ىلعهن ىب اذا نوإسسم 3 هلاح ىلع كرثدنو مءاملف

2,1 
 لبقو عضوم ولاَ ةراص ةفوعو لم الا ةفرعو قاس رام عضاوسولاو تان و

 تكلا ل

 لوا لكطلاو تنمو #4 لزخ فرعلا جاه

 رسشعل.ثموهولاق عفترملا ليلا فرشلاوبفرعلا ةؤق قل ءتدلاا ديب ىرقوخلادجشتماو

 ادن هلوكامأو دسأ ىنبدالس ناتةرعل اوفارعأو فرع عمبلاو هفرعلا كاذكححو رسعو

 لدبلا فبوقعي
 + 33 5 مان ع 5 8

 امسغت نم حلا جني حالو 0 مهند رمشلا فرع ن عتنك امو

 ءافءاثلال دن ,وانمعةزمهلا ناكملفاالا لدب افتر نادارأابغا بانلا دهب جليا فرك دل
 هسو ةو-

 د_:هنبّدإس سرف مسا ااضإ فور عمو اند دمدح «سلع كهشم اًوعلا يري لا سرف م ءافورعمو

 لوي هيفودسأ بن م ىرضاغلا

 2و ةسضو 5< ووو تعد

 درس أةنسالا عفو نمر ورا ذا 00 هن "اكمهيلعافو رعمى 2

 رمهج

 ةغينعو ادشنأ مهلداو فورع»و

 هو صو © < وو< و سم 2 صورعو ساس

 هيدانجترصوفو رعم عدراسأ #3 هبولقىركلا دعب ترس ىتحو

 "وهما ءا 2ابىوزتو لا تام موراسنالا تقام اهنايتقاتاكنت .راحّ ف زءةجرتقرك ذو

 نسل او ننسملا بصع هب ىعنأمرثك أ او ليت ابقملا فاصر 0 ( ترخافت ىأ

 ءيثلانةصرعو نرغلا ن م صاقر ِءو قاصر نسما ناعرم رس خوه لمح لكو

 عطقا لاقي ه-ذمو دوقعن لاق فوضع ع اولاوريذاصتلا كصلخرلا ف فيصارعل و دهدَعا

 1 2-9 5 ؟ هو م

 لت ةدودن-_ثم نى شخ هةعظقدروفصعو ةفوصرعو فاك لا قاصرعو رف 1 هنقمص 0

 فاضر علا 0 وهلة بقل عابد ىلابمعلا ن م سل فام علا لاو نيم ءودحلا



 سس

 ةقرغتاوةقوكوقلا ف وتم اقم ه-هلافاضملا ماق نقاشا نق ددشا ل , رعتلا عضومى أ ١

 17 (فرع) ءاهفلا رح + نيعاالصف
 تسع

 راشتسالاو ٌكوءخلاوه ع ولارافسإ مهام امسنانةنحلا نام رود رمي مهاب [جسلا ؛الك مهتفرعم .و

 ماج هو يظأ عسل رانلا ناحضأ !نوذ رب م رو فاضت رس ول هوج و ىلا عت لاا

 رب ءاهيلعذ كول هوجو وهوجو دو دو هوحو ضد مولىلاع7لاق اكاهتريو وح ولا داوس
 رانلا لهأو ة:لا لهأ ىلع فارعالا ىلع ه_عج نوكي نأز وك و قدءاونأ لاق رفاه ةهرت

 باصسلاوحا َرلا فارعأو فارعأ عمار اهنمعفتراام ضرالا فرع وف ملاكم افرع 1
 7 -ه عد هد ووو

 نالها لعن وكي ىذلا ترس فارعالاو عفن سفرع انرعو فرعاهذخلاوابيلا لا

 أ ءلا هس اصف ورعموهو فرعدقو كلا ضابب ف حرت ةحنرف ةفرعلاودئاوقلاو

 نمبرضفرعلاو فرعلاو مطتاملأ ”رلذلا لمقو ماعطالا غلب اذا نذفلا فرعلاورئالارصن

 0 5 5 م ا
 مهضعيدشل ودول اوهواضد الأ نميرضفارعالاوني رصلابلوفلا

 ل لا ا ا ا

 افادساافدسم ىمانلاو وب افا رعالاودازلا هيف سرغت

 | وهو و لفرع ىهئادوك ان هللا تناك اذاورسم ا

 ةخنحو اقرا لامروأ جاع مدرمرلاىفنوكمتةرغصُهودُةرعاوُناق ءلاوماّقلا

 هم هوو «رو دو

 ' نار ةناول وظنع ءوأأة مر ىفالان وكن الو ف ةر-عهاددار بلا ل_ثوصخ ب ند>نافرسعلا

 اهنمعض ل 0 1 ةقرعمكع :عض ومار و 3 ةرعو مس انا 2 واد 0

 ةقورص تار بويات ماللاو قالا لش دتالو فر ءلالاش الو نوصل ءمول وةفرع

 ت ةرعوده :راهفاكراممّتاق رعوذهب رعلال وق كلذ ىلع ءاَدلاَوََف هرعم ىشوىل اعت هللا ياتكف

 ولو عج ةلزتع وني نأ ازعتافرعاما وامالواه1) اسف لح دنا كن !ا.تؤرعم لع كلدب ولا

 هينوذراعتي سانلا نالةفرع تيدم لق عضو و را هرعاذا تناك ةركس تار ءتناك

 0-0 00 0 0 0 فرح 0 و

 1 ءعضولا اذ ؤايتلف ناك 55 هدفا هب: نم طرض

 © 57 2و 2-0

 0 9 0 داش «رعتلا أع # دودو الو هلمو َتأف ةرءافوقولاشي رعتلاو

 هم 72ه

 ءارغمنن سول اق

 اناوهصل اورج لاق و #3 مهفقومفب رعتلل نوع مالو

 هد 62

 3 قيسعلا تنيلاىلا هع خامهنعمقا ىضرسابعنباثب 200 :رهب بقوم فحم وهو

 طم_صب رمصضف رعت اودل وق

 ىرتاك فق ضب لصالا ف
 ىريفع# همك رطل و

 ادكح جلااىجانلاو هلوق

 هسمع* ةيشكر رحو لصالاب

 قدها ديوصتساو لصالا
 ىلعادار فوصدام

 هرظناف ىرهومما



 ا ا ا اا ا

 (فرع) ءاهثلا فرح دب : نيعلا لصف 6

 ثيدسحلا درو ىذلاامأذ فرعلا ةبماىأ ةفورعم لمّا صر ةفوكلا ضراذ بح

 كالوأا مف لمسعلاو تعاطف رعي هل عجا ىأ انعمْنافةدشلا ىف ورعبماخ لاف هتتاناف رعت

 ' ا 0 لاو ايندلا فهلا ةجادلا ودد- ثلا دنعكي زا هناف هتعت نم

 هيادلاو س .رفلاو كيدلا ف عر نسم تاع اما ءافر ,ءاطّقلا رار را ارفّرعو

 الئرمنالفءاجلا ةفناسنالا ىف سال وظل ىنعلا نمسا رعشلا تما هريسغو

 ىلا ةمصانلا نه سرفلا فرع تنم ا رلوالاو ءاعجلاو قزف

-_- 

 ص 2دمومو 01

 فرءاذراص فرورءاوهفرعلاط سرفلا قرعأ او ا همعد ثدي .ىذلا ملل اوهلءقو جين

 هل 27 هم ©

 ىذا ةفرغسن مبيط ب تاك ًامرثمسنبا ثيدح فو هفرع تر 'رح سرفلا تقر عو

 اوه ع -ٍ ٠

 0 وخلا ف هوط فرعأ مانسو هتبقر نمهفرعتن دم

 57 5و 5م 0 تو 5ئ هر و

 هشة دمتناكاذا» 939 ءَةقأن ومانسلا ة فرم مف رع هقأن وا# ىو ,. لق ةرعأ الم سم 3#

 لجل 1 و اهفرعل اوطلءافرعاهل لاق» عبضلا راهفرعل اوطا ءافرع اهل لق ولالا

 سيقان ربنا

 وه هس كى ووو 7 و ع ى ه#رعو دش ”وعء

 لاح“ اهرعو لولهز طقرأو #2 سامع ديس نولعأ مكتودملو

 تيمكلالاقو

 لمحو ِء ءو ىداعلاةدعج وأ * امهنم ناعم ءوسايعاراهأ
 دد ةدءو و 4 3

 0 اب ترا «_تقرشك 201 210

 موسمه <83 ر#2وس م <

 ىلدهلا لاه فرعلا هشدب لا نمهلراصاذا مدأوو 7 و فرعلاك هاراصف عفترا وهجوم ار

 بلاعم دبر ةيَمُط فصد

 1 هامور 272 3 6م ه3 >4 ى.--2

 فرورغمرجاق تاوبلا دك دع رءواشلا هلام 2 ءاا «اءزارإ ج
 3 2 4 ما ع تك عقوورمملاءاغنلا واقلاةوب
 هرهطظا كو لبلاد ل لا تاتا اند لا اكلة عجم كا ندلف قرررع و نيغلا, شرور قدامىف

 .هعمو تك
 3 انقل يقف ارعالا لابس فارألا لو ىلاعت هلوقوةفرعو فارع عملباوهلاعأو 1 0 3 3

 - 3 ق طيضاذك ةفرع و هلوق
 وو 0 5 7 2 : 2 0 ١

 01 فاعلا ى رمل ضحي ادولف كارعالا جاعيلا لام عفت رم لاعلكو#تف أ هيتك فه رسسكي صال

 لاقرانلاوة تكلا نيبىذلا ب اجلا ىلعاواكفت امسلابرانلاالو تانسحلا,::لااوةماس لذ

 لاجرلاءالؤهرانلا لهأو نما لدأةفرعم ىلع ف ارعالا ىلع ملعأ هقتاوءانعمنوكي نأز وو

 5 المل قوءاشأ فارعالا باج لمقو ةنملا م-هاخ دنىلاعتهنثا ناانركحصذام م وقلاّقف

 100 م سس سس وحلا

 ماارعمو ْ



/ 

 1 4؛؟ءم (فرع) ءاذلا قرح 03 نيعلا لصف

 سو ةرخ الاىفهفو ,رعمءازح هلل هان“ [ امندلا ىف سانللهفو رعمل زرع

 ئورو ةرخ الاؤدمحوتلا لها ىف هلا اهعفش مهيف عفشفدو دخلا غامتال ىلا مارا بامسال 3 ل 1 عواد

 مهلرفغف ةمايقلا موايدلا قفورعملا نا ىأب لاق هانعمىفامهنعدللا ىضر سامع نبا نع

 39 9 مو

 ةنحلالخدنو ةرفغيف هنامس- ىلعهت امستدازنملا_موطع. فةماج مهتانسح قسو مهفورع

 بلعتث هدشن أ هلوقو ةرخالا وايثدلا فس ا.نلا ىلا ناسحالا مهل عصف
 و مر ةةسث وم

 ٌبشينيح بسلا هدر اذا 6 هاش ىف فلا فور عمريت امو

 م

 لاقيو دوم اود»ىدلا فورعملاز رك ا دوم ىذا فورا نمنوكيدقدد سنا لاق

 كن ةم 23 0 راو 0. قراهم اهدقم و لس قوافل ١

 00 نم م و م قا ُ - 3 2 35 1
 لاهو ةششو تناك ةبمط حب رلافرعل او سن اذا تالا جيبك تسب ىأتحاهىءمو

 هبودماس سل شع

 ةكئارلا قرعلا هدم سبا لاق ءوسلا فرعن ءاوسلا سمت اللملا فوهقر ءبيطاام

 لاك ةنئدملاوةسطلا

 لهدا ىلا هلس دلو 03 ا
 مم -

 و 3

 مهلا ةيصعي رافسسلابصع امحامصلا ىذك فعمل ه-- 6 389 سس
 مل م6

 ىأ مهلا مهلش دوما هلوقو ف رعلا نمسنمطت و رعتلاو هن زو هديطقر عءعو 1
- 

 مهموم ه مس هو

 يدالا فرسعاك لودي 0 عاطللا نقر ءبتاك تفر عا الحر حدو رعاش || لاك ب ل

 ميار تاس ادركح ىتحاهول داذا مهزانمنوفرعي عرعإ- ارذلا لاكريقبلاوهو

 اهفرعند وغللا ضءد لاو دقونبي رسفأان ءةعاجب لوقاذه ىرعزالا لاف هلعأ ىلا ةسعبما 9

 نا رع ند وسالال ]وقىف ىمدالا لاق بيطم 11 ريالا مط لاقت : اهييط ىأ مهل

 نيس نيد نبلاقع

 هع, هذ

 رمل 9 /زألا نماهتداعل 5 25 ر-انح دبا لخدتو
 0 م م - و 2

 ذل تعفرو ت دمك 1تعنق لاق

- 

 طا ٌكرئاذافر ىو بيطلان مرثك اذا ل<رلا فرك فار ءالانبا ضضعن ىلع هّضعب

 1 رع روع ل اذكواذكل | ف نمثيدحلا

 ماعطلا لعضو وهلا 8 : مهأ[4ةر ءهلوقفممضعبلافولاق م

 قوبم

 هنعهشا ىذر "ىلءثدد>ىفو سيلا اوك رىأ ةنل

 ) رشع ىداحنرعل اناسأ 11(

 هبتك لصالا ىفاذكهوه
 يدعم



 (فرع) ءافلافرح « نبعلال هذ ١4

 هسه وز هم
 تلعت ا :ًارق أهل فرعو ركأ !فرتعاو افرع همسدي

 بآاىفِارتآلا عمو ع 5 ةَماعاها ناسا فَ

 كلكم بس 922
 نيذلا مه نيفرتعملاةرطأ رع ثددحيفو هرقل ىأ نعرضيد حال فرغ امها ارعألاقو

 نعدحرخا نادر وناطلسااةدرط لاق ,يزعتلا ودا هدرا صاع اس ل رب

 مهسفن أ ىلع هورتسي نأ بحأو كلذمهلد هناك نيفرتعملااودر الا ىو نومك فاح راعو علب

 تألق : وديك بوهوافارتعا ىأاغر ل سورس فارتعالا ن همسسالا فرعلاو

 نلعب محا سم لاعانأن مديَق رعى فرعسا عارم

 ١ رسعمكن شن كس ناب 5 محا ذنالوق مافرعتساف

 ةه# ةس ضم مياس

 ارضا ىذلا دولا اهلالوفموي 3 .اهنانرثت كتبنا

 ةحايلاو فو رعملا اواقو رعمكأ ًااف رغما اوأل اشر ءئااذسم ف 74 و ركشا ضو لفل و

 لاف هءئاثرعاشلا كر رسو هيدا و لدتا 9 اوهل.قودولا فو رعملاو رعلاو 0

 ١ دراف * ًالمعتسملا زالديز زيان

 ظ حاحزلالاقاف وعما باس ا ورعماينلا ف امنيا وىلاعتءلوق و نقرعلاك فورعملاو

 ريسسفتلا فلل.قفو رعع ا م و رم ا ولعت هلوقو لاعفالا نم نت عسنانانهو ورعملا

 هندلاو تناك اذاهدلوعضر لا رم اح لح لارتم تال تار راسلوا ةوسكلا فو رعملا

 ل>- وزءهلوقوفورععداولا ف ارغان نا ويتمدخا 9 ا درا ن نماه داون أر اةدلاولا نال

 كت الملا ى ىنعيل قو ناسحالاو فر علان تسر رأامنا اههذنب رمسفملا ضعنلاف اذ :رء تاما و

 1 هفرْتام لكوهو كتاب سدو فو رعملاو ةفراعلاو قرعلاو ناسحالاو فورع.الاواسرأ

 ند راع سم مودل د هكاعل ,انتمتلسرأ "حد الملا ىش لد 59 0 ام و ريدا نم سكنلا

 عبي تأ فرعماك اا رخ نااسعل ثم د>-قو سرعلا 0 ؟نوعبانتىأسرغلا فرع

 فورعملارك كرك دقو لتنلاو هتالس هرم لهقو داو ىدلاوافر وافر 6 رةواضعل همضعب

 لكو سانلاىاناس>الاوهملا ب رقدلاوهنثا ةعاط . ما ع هاوموسدبللابو

000 0101 - 

 صاىأة_كاغلا تافصلان موهو تاكقثاو تانسحلا ن مهمع ىمنو عرشلاهننلا علام

 ١ نم مهريعو لهالا ع هبا نَا قوردلاو نورك الذوأ أراذا سانلا نيب فورععم
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 ةرح . الا ف ورعملا لهأ مهايلدلا ف فورعملا لعأ ع . داق و هعبج كا ذدض ركسم او سانلا

 ِ د : 9 ياك تويعيع دب وصال ددو : 77: جم عبرا "مج + ص مجد همس بور ٠ أ

 ىأ



 ا 7-2 ا

 ل الا

 1ع (فرع) ءافلا قرح #3 نيعل الصف

 ٍبْطَح ل ثم ةفارع مضلانالف فرع هنملو قت“ :رع عدلباو سدت رلانودوهو بيل اير اهب

 لاثمةفار ءف ةرعي نين انبات الفف 0 ل-# هنأ تد رااذا راغب رعراص ىأ ةيااطخ

 فر با هلا ريثالا نبا لاق رانا !ىفءاقر هلا وا هلاثيدلا ىفو ةباك بنكي بنك

 لل #هعف موآاوح أ هنمريمالا فرعي و مهرومأى لي سانلان مةعاجلاو ؟ لقا رولا ميقلاودو |

 يااوع ًاومهروما فقد 30 انلةشس اهفىأّوحتنر هلا دإ اوقودلعةفار لاو لعاف نعم

 مقح مقيرلا ذا افي للا وانس تضل هريدا تزانلا قمافرعلا هلوقو

 نيانلا ل وق يعلم امهتف مننا يطيل لماع نايل ان نأ لواط ترد تمر ةيوقعلاو واو ْ

 ةدم6 نب ةهقاع لاك وةنحلا لهأ اسؤرلاةفةنللا له اذ :ر2نارشلا لك

 موب يهرشلا انام رع هاوي تاراوزت تال
 ., هب ع

 ىلإ 00 ألاقريصاا 1 اانفرعلاو مذلافرعااو

 تابيصملا ف قرعلا نسحأام 0 تأمق راخخأ قبال
 9 هماش

 2 ل ان او هال فر ورعو
 0 وع ,ى وم ©) 3 ل راع

 عايل 5 ىَرئاملاةارتغاواري هباقاف

 هتامحاهأ الع تاج اذار 0 ةهلماع فور 7 ءضشوراملاةخور كلان ؛قراعلاو

 ىلا رعالانتادنشنأو

 حاجتي اوك دعب فراوع 35 تافدمءاس لاو ا

 لاقي ويا زعل مادا ده نم حامتاوىوريوةمهنلا دعا نشأ دارأ

 ل هلثمعاهلابةقراعهسغنو رهزالا لاق انورعارويصدحو ةةبيصفهب تاز ا

 هس علو < 5

 عرشسالارارلا امد «ىندال 2 قات نا ىدنمنأ تاكو

 ري ص
 8 ع 1

 0 لا ا 23 ل كلذافراع ترب

 سد

 هلوقد:همر رام دفاع اسف ت سحلوشي نابدلا سلا ؟دئطا دل سارت:

 يلوعلا محار ءاىربنبادشنأو رانا نولشلاَتع وملاعت ا

 7 راوملا تالا قولا "7 ىضصلا ند انتاج

 راد دناوداقناولاذانالف فرغ لاقي ربا فراوتلا بلاها اتاي

 0 ه 2 0 ا

 رعد دزه كا "ع ةورابصا نفر# أ 23 فراعم ىلطملاو نيرصالا 35

 ' يك ةهفلتسا 115 لتس طك ةتةطقاةنفلال اتا 31311751171 3 575 لف 187:351:7 26 1 نفذ ق1 123 لن قانا 0-91015735:2:2:02:1- مسح »توج رات

 7 . 8 هور ا وول 01

 اذزكه نب روذتأ هل وق

 ساسالا ف ىذلاولدالا
 فالئاو غرتالو نيغرت كلام
 فطعلاواوب نيرصتاو

 ههانع# ربك



 (فرع) ءافلا فرش دي نيعلا لصف 14

 ه3 :رعم انتا فرعين م "جنا .ثردح ىف ءاسىذلا امو اضعنم-مضعي فرع ىأ موقلا

 نيبراجل اهرب مَباطواه دىأةلاضلا نالف فر علاش كدي اهريلناو اّمفصياهأنا

 5 د وآله مهل اقف دوعسم نبا ثي د>فف و ابحاص هنأ لمي ةفصراهفصيأ اهفركعي

 ومسو

 "ل1 ةتساودانفر ءاموقةش ةفصا ه-سف:فصواذا ىأ هانف :رعانل فرك ءااذانولوقمف

 هر يام :اهريزخأت همفو ناكملاهف ردو هقر عيل بستت ا

 فراعان ًنمَفاوْنَمل امو « اًنمْنملزاَمملااهفرعت اولاكو
 2 ا

 هضعل فرع هعمل هل ارم تنال ف عع اون ضحمللا بلا رساذاو لحو زعهلوقو

 فرع هنأ هانعذديدشتلا »ف ّرعأرق نمءارغلا لاك ىلا ةلادشعب ف عائرقو من نك ضرعأ او

 هملع ىزاجو كلذ ن مبضغدارأ ف يفذقل أر نمتاكو لاف اضع ارو ث يدا ضع اصفح

 لاقراهقالطبة سنس زاب رضا دولا 3 ١ كلذ ٠ نقرع الدنا و كما 2

 شعالاو قاسكلا أر ا ىلا نجرلادبعوأكاذبأرق 0 مالا

 ىدصلا مامنباوورعونأو ريثكن وعم ةرخ أر ةو هم هّضعل فرع مصاعن ءركب فأن ع

 سمو

 ا لا لوسردنم اهكسقرءالوأ هدأ كلامي ف وعش لوس قو ديدان هضعي فرع

 ل ءولاوديدغلا دنعلاقتتلك ى مولعص ”وسفرعت سات اا م سوه يلع

 ُِقر أ اودع مخمل كح هفر ءافار .«بيرطل رم ع 0 نامل و 00 رك زاملل لاسقي و

 مانزنبةورملاخن ماكلا

 بيبطأ قربنا اف 5 ىوادةماسلا فار د
 مو

 فار ,ءلاندا ار سو ءيلعدت لصد ىلع ل لامر 1ك دقفانهاكوأ افا ا

 هحولافو ملا وهوحولا فراعملا و هلعت هلئارثأم- سا ىذا بمغلا معدي ىذلا ىزاحلاو م

 ىلذهلاريبكو لاق 01 د ناسنالا نال

 لاا دازكأ تك در مم فراعملا ىلع نير ر و م
9 

 هسجيولا ىف زاعملاٌةحأ صاوكادنموهو هحولان .راحت ف راعلاودحاوفا روملاو

 ىا الا ف ةرةماهدحا اواهنم .نوظبامو
 مس قوص هم

 بصعلا, ىئاوح نها أ #2 فرات وطنية
2 

 هّنق :رماديسلاو ميلا فيزا وههدس موقلا كي رعوابنمفرعامواههج و [ضرالا فراعمو

 دو
 ةفارعفرعب م-ملع فرعدقو مدقتدقو ىريئعلا فير رطتس موضع مسبق هذ وموقلا ةسامسسو

 1227177007 1777 م سس ص ص ص م ميممصممسب

 فررعلاو ْ



 دينشسك كي و ييجي تنص ب ير

 تفيض يحتل ياس اس لينال وبات” يحبني

 ل (فرع) ءافلافرح *« نيعلالصف
 | ل م - 1 +

 ف لاك 0 ف ةرةمواناقر وا انرعوةفرع ءهقر فل ب هفرعناكحملااذ_ ميل الديد

2 - 

 انا مصب تو

 !هيواعلاو مجالا قال 5 فير فقع هل هد ص

 ومع ير وس

 ا ب او درمالا روش ةنوزتداقاو ل

 ”ميشسرتل حينا 9 62 2 ه0 35 د همس عود
 فير عضو ءافرع باو حادقسد رضم هلو 2 لعاف عجل عقود وبيسلا مهفراعىأ

 ثيللاري-غ فورعمىأ ا رع لوعفمى نعمل عات فورعم فراعو

 مهأو ودنم اميه كلان فرعل اوهريسغوة دعو لتر وبصى أف راع رمال انلّصحىذلاو

 رم دعم

 همن ىلع هققو اذا هفرعو انالفنالف قرع لاشو اريخأالا ىنفر ةرعامىأ ةرخأبالا قرع فرعام

 اديزهتفرعدم وسس لاق همدو هيهفرعو هناك هلعأ هّس هف :سوءاادلع مالا فعول ١
 3 9 اوىلاىدعتيفاديز تفرعل وقد كن أ ىعينن اوعشمىلا لفض درلا دعتىلانهذف

 00 0 رتامافدبزب هتفّرعامأ ولات نياودتم لاى ل

 يشل فين دارأاذاا صا أ هلوقو دب نه سعم كلو ةكدت ذ دق ءامجاو لوالا نعل ىو

 اما“ يذلا ثال قرع مهول ىلع هنأ ىدءهد.سنبا لاق فرع لوالاوءىث عت ّلأوأونفلا نم

 هضغب أمن ؛ ومد كح لق ةولوعفملا نودلعافل ا نم ىشامنا ىمعتا اةغمصو فراعال فو رعمو“
 4 5 تصدم . س5 و ا

 سب اذه ىلع فها هع املاك ىتحلعاشفلا نمسك لوعفملا نم سعدت ضغيمهنأى اىلا

 4 9 4 5 0 . 2 -. 4 .٠ ع ع

 مال_عالا د رعتلاو فورعملاوهىذلا لوعفملا نما. تو إل ضاغمانهفرع ا نوك»نا

 نءمهلأس ل قو مهلأسموقلا فرتعاواهد_ْءن ةلاضلا فرعو ةلاضلا دانا اضيآفيرسعملاو 3 2 7 سا مر 3 : ٍض ه عءاو 0
- 

 قش رشي لاق هفرعماريخ

 اياك رلاق رمت سد لالخ 1 اهبأن ورع ”ةلئاسأ

 4 مسموم

 ىريشعلا فير رطلات فتم نعج فر :ىأنوىرنبالاق

 قدم

 لغم سراو لا فىجالس اش 5 2 اذان نأ |كوفر 3

 فصد بيوذ 5 آس دشنأ او فرخع انور فزت اوشلا# فرع عضومَف ربع اوعّسواسيدو

 تفرعتواهطرأو حاب لالي نالت وحل اريسغ فرعي ) ىأ ةجسرتلا لو أ ىف مد ةةدقو باصسلا
 ٌقراعتدنو:َكف ا ىحهيلا فرعت_تافانالفتْنالوقتو تفرع ىدتماطت ىأ تالة ددعام

 ظ 1 ١



 (فرع) ءافلافرح ب نيعلا لصف ا

 رهزْنب سقس هند ثئأف ىلا.دشلا
 5ه .ه و ةذم 072

 راهمالاوت ا رك ابنك 2 ةفود ءنئذيامتاسو
7 

 لوقت تن الوان ص01 تاقف لاق لاذااةفوُدَع ىهامنا ورعانأت مص دي زب ىللاةفلادلاب

 امره زب سدق ىلا ب وسةمس ذل ى قتمأا اذه و لادلابب هرعلارباسو لاذلا»ف ورا اذهةعسر

 ةياصإنملءلقل وفدعلا ودابز نب عسب رلا ىلا هيسنو يلام ىربنباهيدهشةسادقو هنادروأ

 ىو رضمةغل هذه فاعربغ ىلع ىأف ودع ريت ىلع ادلا تنانو فالعلا نمره_.سل افذدعااو

 ةفدعلا وةفدعلاوأ ::تصأامىأاف ودعمه دن ءانفعامو اهاودىأان اودع تود

 ىف ذعميلعامواهذخ أهلا فد اوهفدعهنمذخ أ َبوثلا فّدتعاو بوثلا ن 5
 سما اج

 حامترطلا لاكتضرالا يهاذلاهلصأ فذ ءوءو لكف دعوا منع بوغرمةغل ةقر

 اهماركو لالا فدع 2 ىأثلا تاندلاةث ألا
7 

 هقاقتشا لدالا فدع نءعوشهلد لاش ولا فدعاهعج واهلص رص لك هةحببل لو
- 

 ةفعلاونعلا دكار اعلاو ف كسلا كار ءالانا هنمقرفتام لي :ىأةفدعلا نم
- 

 ا لا ةرشعلا نيالا ران هةفذعلا لاقف ىرهزالا هص خو ني سهلا ىلا ةرشعلا نيبام

 ع عل 1 عجل او عملا ةقدعل را أالوة.شاملا ف عاركماكحو هدمسن لاق

 رهاوملا ىفادهل ثمن اوكد اما اوضْرع محلا نال ةعاجلا عمت انانهه ى ءملاة أ ىدنع :ولاق

 لاق :لللا نمةعطقلا فد لاو ليلقوهو عونصللا ناك اهيروردسو ة ةردسك ةقوللا

 4 ه 8

 زعارلالوقهدهاش ىربنن !لافىَذَقلا كير هلق ةعلطق ى أدعو بلل نم فدع سه

 هه

 د ”اواراج ف صد

 ان 5-0

 دما رلك قرأ # افي عب ورسلاع رز

 نك دعداطع ونمت #هطقل عاتق ىأ لامن مة دعها فدعا وهف و ىذقلار طد ىأ

 فوُدءلاوأش هنم باص فدع فذ يبارم يلا وماعطلا نم فدع (فنع) ةعطق ىأ لام

 ىايعلا اوبودي اكس فامذ نع بولق »اذ وا هظزتكهسفن قّدعواصأ ماذا

 ةعس رةغاهذهةمعملا لاذلا»فذعدقو لك للك نلاو كاردارلل فوذغلاو توكل ان او

 لادلاء مدقتدقولا داق رمال ولاشي كلذك وايش ى انا ذعال واف للذعالو اند تقذاملاش

 نالدقو هديا لاقل علا نافزرعأ علا «(فرع) فوُدعري غىلعةيادلا تنانو * هنوهملا

 كددجت
. 0 

 أ اتت طة نك د ا د تاع كت وم جد دع د ههه صصمس و م سدس سمم مص بمص محصل ل



 |64 (ايدض) ءافلا ف و « نيعلالدف
 ليس ع

 دعت مانأ ةعيسسل ةيدحلا نوضرالاه هت, لوقي واحد ءعببأ اوصلاو باعثودشت أ اذكه

1 

 هجوو ميضلا حالا نلاجرلا دش برعل كونو داو ها رعد اا اناغفلاو راما

 لاق ىأمظ اهم هلو اًمطلاك ف أ ١ رفع

 - 86 8 قة ال

 فاح بصانمىذٍض أ 31 فاصتتانللا ل نع لك. 5

 4 وع طرا -

 تا ودئارلا لوقهنمو وزهر اك ضرأو نيو هذ نم ممهلاومأاو بح موقلا فيي

 برعلا نمنطيف.كالاون :ءور رمل فاما ود رعلاب سدملا فر راشدقىأمنعأارم هثوءافعاضرأ

 لبقو ىشملاةعرسلاو لهل قرنا مالكلا قولا هر را (فرع)

 ذئاع يأن ةسعأ لاك تاك اذا قع رمسلا ىفىبالا ذ نتن ةيفرتعلا

3 

 لاك. اادعبةيف ركاز طب مسملا معلا اهراسن و
 عج دب ع 8 دب

 هرعت هاري رعود الاك اهطاشتو ماعريس فد هقتال اا ف ردعلا ىرهزالا

 ىرهزالا فرد وفرع دقوءاهلاىالاو هطاشن» نمهشَمفدصةيالقرفك لو مالكلا ف

 ل_ج ىرهوملا ف :راكوذريعبوةبف هرغدف لجرو هع رعددل ىنلا رك لبا نوكصي

 0-5 1 ّى م هة< .

 لد : الريس نمةفر هلا ىرهزالا هةعرسأ 10 :ةقواك رح يفداك 2 رعود هرغو فرت هبف

 سم 8<

 ةركتدتو فيو رالرحالا و هعلاو ذئادانيةساتيدشناوااتل

 9 ماو دل ل

 هنداوحه مير راع عورهدلا ف ةراحتو ايمش باهمالو هركياعهيكريثاك اذان الندم

 رعاشلا لا فور كاهدحاو
 سم" وص دو عر مرا هدا .و

 َْى رهن الرهد تفر راعالو 5 دق ىوراسعما سنت
 0 7 م

 د )5م.

 ىهلي قولا زل مارددا مر فز رفارف 0 هيشل--رو مكناذاا نال قرعتو

 ىذلا للا اذهلاشي؟لاقب ىرهزالا اولغلا نممظعأ ارح عضوم هدمسنا لاو مت 0 اوقلاوذ للا

 ا و هه هس 3 ه7 *عء

 0 ااندعفد_ءيبقدعلك الا فد_علا (فدع فوز هعاوك نزال ءهتعفر

 لاق نادم ىءائاوذلاواتعلاو
 س89 وس 1 ا ل د هم

 فودلان مندي هلو 23 وش تا

 فيرصا كولور لا عيد 5 03 نولر ضواضقن هفودع
 مع نع حد

 21 كولون اس .لديماضقن كيشرفلا 0 ني 207 ًانولىذريغدارأ

 عمم مج

 و لاك اسولئالواسولعالو ةغل كلذ لك قةهملالاذلاو اش ى ألفا دُءالوانودنالواف دَعَا ذامو

 لب لح ندي زد: ءتنكولاق ف ةودعالو ف 000 اوقبىناسشلا و نعانأ تعم« نا سح

 0 ا م 222-27



 انه لل_هالا قودوذ هلوق

 سرعو حب رفق دام وواولا
 مور م همك و املا

 ل_صالاىفود ٌىلحت هلوق

 طيضلا اذ مم

 ال ووو و انا ا اع و ناين ا يا ا ا وو ل“ اا تسلل
 5 2 د 5 .

 (فنعإ ْ ءافلا فرح 5 نيعلال هذ 1 ١ مب

 ليوا ودولاب ضر غأ 5 لفن ا ىلع س رينا فعل

 وهسضكلقحا اذا: 3م و نعد ىلا ل هلوقك لب ونسااوّدولا ضرعأ ادارأ

 نمَسلا باهذ ف كلا لاز-هلاو ءاذفلا وم هتاار اه! اهني: نعوذ _تاوذ

 عيباو اهريهب ف توا فعن الاو فو حنو ف مشلابف تو رسكلاب فدو لا ازهلاو

 ءانحل اريطالو بارتب و برأ حاطنو مل طا أ اولاف كود ل 1010 انغل ىلع هواج قاع اممم

 جاطب ىلع«ا لإ اير بكرلا - مال ىو س هلو عار لوقادكا نأ و ان مولوقالا فاعو

 د هدو

 ا ل بى هوق ارب ىلعءاكربو
 هك

 هو 2و و و هسو 7 - 1 5

 آخ :رفدق تاقهملا ترظتاذا 2 تسلم 0 انمار ص

- 
 ءسو ع

 ةااس ىثو“ اهعو نع ًارب-غلاعف ىل 1 عبالأو لهن يعل مالكف سلو كرسهزالا لا
4 
 ود 0

 '00 ا قر لعق لعت لءءالعتو عفا ا وق اعو تامتاولا ناس "هل ىل؟ اولا

 ةوم | دورس 0 لزوم اوم اة عهود. ةوعصوما و ١ 17 9027و

 قرخو قج اوه قدك قبو رهءاوهقرسع مل ر عمو هو مداوهذ 00 فع ًاوهف فتن ف ع

 -2 ل - ل

 ىرهو ا لاف رخو قرخو نءدو نعرو نو قو فكو فلا قا او هةقردع

 من5 اول الع عمال“ ةاءقو لعد كال ون ايقري_غىلع فام لازول |نمءافكو مع أ عج

 ىءعناك ' ومرت ين لسانا كاوا امهدضىلع؛ئ لا دب هقب رعلاوناممىلعوونب

 ننس اهرم لاقءاهلاءلخدناللعاف

 ا ل هيل
 تب رض مهئالو ماعم طال ىلا هلا ىه قاع عبس نوك ايىلاعن اوو هل ردفأهفعأو

 2ع سوم

 ىهو 0 جافا و ا د فو بصخال واهيفرامقال نينس عس 2 ا

 اذا فوم ف.سوا هارى أ 2 رفاهدراهمكأ اذا ل اهريغو مما انمةلوزهملا

 ريهزْنثىعك لاق لفعل 4 اد ناك

 5 ةول )ودمع < كوس هما هر

 فوةعمم رهءمداقت فيس #2 الطن اير نونو

20-0 

 داي هو نيل ةعملاك لاخلا ةدشودملا فيعتلاو قير ىأ فع أل صأو

 5, 121 به

 مهر نم هد* ا َقبأن مق ا نراه اوف هلام اذا
- 

| 
 ادعم ف صد رعاشل لاقافاعتب لا ٌشرالا اون دو

نيق حدب 5 ةعس عباس ف اعملارقل
 ا

- 
- 
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 180  ممع) ءافلافرح د نيعلاوءاطلا لصف

 م١ # © ص ص انت سرع

 ديشمنيدملا فوفطمفروأ #3 همظع ضمد ةوريسكملا فحَز

 فاقبو هتبقر فوظبذخأ (فوط) ثدللا هاكحكلذكو ريعال داضلاب هرك دسرافنباو

 مع ع لياسلااه درعيشو ًااهعممحىأ اهسقر ف وص ةغاهتسق 7
 صم 3565-0

 ىدملاةيو فدنلا فوتعلا ىلارعالان ا (فتعإ) (ةلسا نتاوي

 ىذاارسافلا ثيمللا في راعلا فرتعإ) ةعطقى ل #للأن هفدعو لالا 0

 فلل نون عار ولالا طياز كنهنأثن دا ىفو فيراتهعجب و عتضام لا ١
9 

 67 ِه 3 6 53

 ىهاذلا لو اع *اعلا راسل ١ ناار ىقاخلتشي فرم فد راعافإ سد
4 0000-7 

 ثاك امىلءلوأ- 6 هلوق ىاطللا لاك ثدسحللا ناطءثلا تن رغعلا باقوهل قو ثدييكلا :

 هعماول:ق نبذلا مالسلامتييلعهدالو اوبلاط نب ىلع ني ناس ارنا" هب وانعم سدي ب نم

 5 ىو 5 34 5 : 2 0 ف َ -ذهه
 ةفدرتعةقانو ف.رتع ل_ة- وراصنالاو نب رحاهملادالوأ ىلعةرملا مويمتامفاذلا فاسو :

 ليةمن الأف ةديدش
 ةعمدم ىو

 عيتالو عدا غلي اي تارا ارجل كلا

 3 اذِسأ او كيدلا م لا ارم ا او ض امى 2 ياكل و 2 قاعد يع لجو رهو ٍْآ

 0 دوق! فسرسلا د ب : :
 براحن انافرتعلا نيعك *ى 5 1 3 | ارمثولاوح هنالك 0

 نافرتعلا فداودف 1 ىرهزالادستنأو 0 ملا فعلا نامل كيدلا لاقي

 -ٍ مدس ني 67
 ليلا شمت دقناف :راعوأ هي قئاقشد يملا د 1 نااكو كندأا

- 

 نءهسفن فك (فعإ 3 رلا تام ن نارك جب 2 سن دقاكي د ديرب

 عوجلا ىلعال |نوكيآلو هريغهبرثؤمأ و ءاهسح اهتعوافوعو مع اهذشت ماعطلا

 عوك الان هس لاك أضد أف يعتلاوهوةومشلاو

 و ىو 7 لراوع

 فيهنالو تارغ اذلو 35 فصتالود ماهل

 ا 35 س

 لرتفولاوب ودملا نم بشي نأ -.قدرب غلا هتوف فنين ف بتل ىو ءالانسالاك

 ىلع هيدسلا ف عو حافلا نءسفنلا عنمفرهلاو عسل نود لكما الاف يعتل اوماعطلا

 و) هم 9 قة 0 8 5 تح

 هلدنع ملاذا لالا ىذأ ىلع ىسفن تنمو كلذ ىلع مافأ او هضير ىلعاهريصاغتاهيعي ضير 1

 رعاشلال اق هاسفن ا اذا فلان الف ىلعهسفن فعو

 ىلوطو ىلع تن ردزاوأ 8 ىو ريس ءناونا

 -ّ سم سس

 ) رة يىداح رعلاناسأ (8 ١

 انك بلا نوتنلادطوت
 سوماقل !ىىدلاولصالاب

 هيافصس تك ولا

 ةياهئلاةرامعمتام هلو_ق

 هدفه * هتك ه نم نأك 2



 لصالا ىفاذكرملا هتفملظب هلوق
 سوماقلاٌةرابعواطوضم

 هفاظ و هبفيلطل ا و

 دوصقلا ها ةكرش

 لصالاباذك ت تدمرو هلوق

 ةدامىف عملا ادهبهدحنإملو و

 ةدام قس وماقلا مدمر هز

 هيلعدسحأ كب د ربامو دب دبر

 'ل ديربام ىأ 3 ديرب امو

 يضعف هنآ هررشس َ

 : دكا و ااا نورنا درع لاح از ان ا ا يروا ا ا لا ا

٠. 
 تال رداونلا وا مسفند نع ةزيزعىأ سفنلا ةفلظتأ ماواهعنمو [هذك ىدن ناو دهزلا

 فيلم للسما لعرمام لو هنع هند دعب اذا هدأ اوك اود :لطواذكواذك ن عاب الو

 00 .سلاوةدشلا ىلع ىأ تاما ىلعدتل همام الاقو

 لمانالا عفش تالا ىلع 5 مقالو ىنيعضاهيو و يكلم

 لبقو نئريغبهذخ أ اذا اغيلظو نايك يبكذلاقيوهتسشيعم لاحلي ئسلا لدلذلا فيلظااو

 رعاشلا لاف قريغيالطابىأ اي لظدي بهذ
 ىن ومدومص) < سس << و

 نائسانباو مم .هنمأي و 35 بفالظف' هلعونب اهلك أيأ

 رخ .الألوقدلنموىربنبالاق, نءريغباهلك أابىأ
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 0 امكتمقوأ و م 1 ا اوه مكمعف فلظ فاه .واكت اقف

1 5 

 0 اكن ىل#قو هيراش ,لاردهىأ ااعجءاطل | اوءاظلار يل 0 و اننا همديكذ و

 ف 9 املا فلل او ةحاطلا تلا لاو أنش هنم عدب و 00 ىا أهنماظو هتشيلظا ؟ دبل ل

 نباامناوح 2 نم ضرالا ىليامكلذءابشأو فاكالاونحو بّتقلاو ظ- قرطقاعلا ثلا ؟ ىلا

2 

 ا دضعلا نعل مسام ةقلاوتحن موه عون نمل سام اغلا دسم

 ىلفسلا اهفارطأ بيصت ريسعبلا ىننح ىلع نكي ىاوللا رك رالاتاشخلا ىه وتانلطلا ل- رلا

 نالنب وحلا نملم_ءامامهوت 4 : ؟1قكلذك وناَنقاظ طساولا ف راهيلع تعضؤاخا ضرالا

 ءانح"الا ىهف ريسعملا ىبذح ىلعتل وما تابسشلاامأونا دّدعلاامهقارا ىو :امتامهالعام
 هدهاش ةوةفلظاهتدحاوو

 دو 5

 راقب تامح ءرضم عقا و »* هنمتافلظلا عفا ومنك

 ”« 8م 5-5

 ناك لالبثد د>ىفو ملا قرف عفاوك تن ادقويعبلا ذه : نمتافناطلا عقاومن أدي رب 3

 ىلد راع نيت فاظلا ىلع ”اللاغ دز ولأ كلذ نموهرادملاىفنرعم باتقأتافلظ ىلءنذوي

 ىارعالانباةرسؤلاو امساولا نونا ن ملفسامامهو ناتفالا مهلفسأو ناد معلا قار لا

 وو 0 5 1

 (ددن) اهلعتدزاذا اذهلكسم ثنو كو تدم نتا قلعت

 فريضةسج رثفواهمعج 55 اهّتْدَ-ءاذااتطاَه نأ ريغو ريعبلام ارقي تانكلا

 وردك

 ىربنبالاق فوفشملاح يلا ىف قتسيالا * رعاشلا لاك سانلا هملعرثك اذا فوغممءام

 ا :اوالوغشمى انوفا ملوقت برعلا لاقوءاظأ انفوفظا اكاببشلاورمجواهاوز

 دشن او دِقلا فنيدسلا نيب براشملا فوغطملااضي أ لاقو 5 فوظملاحّرلا ف قدسال 5

 ممتتتتتكككككككككككُككل كك“

 لىععر
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 نادرا نسف يستنتج يحن نسينا رك ا منيل و رس ١ ا ل ل اا يع ا ا تنبت يي دوي ل يي خخ يل طتلا ا متن يس هلع 9 حادي 570 8 غانو ف مكة 11 -

 6 (فلظ) ءافلاف رس د ءاطاا لصف

 ندب زبلاقو فالظلا ىهو الغ ىثث رث أاهيف نيسبشال ىلا ضرالاةفلظاا ل رمش نبا لاق و

 9س 29186 هَ هم اوه يه

 فلظاهلفةاقثلا ارهطت 13 0 ابنتك سفارتنا دوك

 و

 نضرالا نم ةفواطالاو كل نم 0 18 | رثثىدؤتالتناك اذا ةسفاطو فلط ضرأ ءارسفلا

 قَد توكسادقئافصءاقلطلا و 0-00 2 :.اطظناكم و فيلاظالا ى مهو ةنشدلا د زكا ةعطقلا

 صضرالا. سا د ضرر هدا ميدل ةدود*ضرالا

 اهئمنيللا ل.قو رثأ همف نيس الام ضرالا نمبلصلا ط_لغلا ماللاوءاظلا حدب وها مهما ٍ 1

١ 
 و مام . . ع

0.2 ٠. 

 ةيوس>و لم رلاّر < ضمرتالثل امكصهدهؤىلا صضرالا فاهاعربن أه سه ارا الوهم هرالاع

 ىفدام ملل واهتم رآه يلع نعشلا ترجو ساهذلا فت يعز :راذاءاكلانالاهفالاط أقف لتتفر الا

 00 ِ وار ان : ةرجاهلا قمار ر وعام وهن اهم س يدلي ةيداسملا

 ارث أىدّؤيالىذلا ظملَعلا ضرالان مفاظلاو فال هديسنبا اهفالأف أ تطقا سن ءاضم ا

 | يفهرث أ ىربال ىت> ةنوُرلا ىف ىشماذا هفلط واما هناي وعر و الط فلظ دق 1

 دعست دح قو كلذ نمةشعملا ف انأغا ان ا اوصوحالا نيفوعتسب دشن و

 بعصمُثد دس فو ص ءرالا فلظ ن مهن 0 دو هس 87 ] ادكع شدعلا فلظانبسصي ناك

 مهفلظيمهفلط وارث أن سالذتت انفاظل اند .ةفلظ ضرأ و ديد_ثفاظهاصأ رجاها لينا

 ىلءةرامجلا ةديدح ملص ضر ةفواطالاو ريثك لم رهيف نش فيلل ناكمو مهرثأ 0

 طا فيلاطللا قوي اميركا « ىرناد هنايفيلاطاعجاورلولا 07

 صالان ءهقلنو ديد ىأ فلم رشو بلصلا عض ذومااوهو ةقوالغالا وأفاطااىفا وعقو ولا

 صوح>الا نب ىف وعش دشن ًاوهعنمافلظهفاظي

 عار كلاي ةيسولا فللتاك « ىضرغ رع ارد نءفاظأ لأ

 سفنلا فظل رواها وه نعاهعنمئشلا نعم ف' 8 :ريخالا ع هعتمافاظهفلظو

 هشأنوأ لهنتن أن م اهعنمىأ الطاهُملظر وشل نعد سفن فلل ىرهوملا كلذ نم اهشلظو ظ

 : رعاشلا لاك
 هنايذتفاهتأماذا 5 مطمن ع سفنلا فاظأدفا

 النو _يسوزلا مرت ىلع ثد دي>قو تك انني د !اباذك ن ْن ء ىف تفلظو

 قاذك روّدصلا جل هلوق

 هصنام لمةدامىففاؤملل
 نيغمن جدت روقصلا -

 ىمدالا تاق متاحوب وآل اك

 7 ممللا نما واقممارتأ

 بكوكلا مل لاقيامغاال
 ١ قاَممْناك واف ململاقي الو

 لمأتف لم لاشي نآزاد
 مدعو تك



 ماك سك ما ل

 ىف ةفلطضرأو هلوق
 ةحرفكو ه سوماقلا

 هسيتك لرخوهل_مسو

 هسا

 انني كيلا او ا ال شا ا ا نا ا اا ا

 (فاظ) ءاملاف رح ه ءاطلا لصق ١غ

 درع رتل املك نفط فلا (فلظ ةبعلل قرانلا ل مف ةبح هيف فر ّلك تابنلا نك 1

 ١1) 4لالالجرلا مي تبكللا نا رفالطأ عب اواهبيشأامو للا وناشلاو ٌةر لات

 لاةفناس الا فلطخالا هراعتس اوةاسل اوةر ةبلا فالنوةماعنلاو ريعبلا حو سرفلاارذاحو

  2مداعنب سقن نافقع لاف ناس الإريعتسا ى رينا لاك 5 قمت لهفالط أكل ىلا ٠ و - و 1-9

  23# 00ا

  9ه5 00

 ارفاللب ع دعم بو رشامي كاسر مدوسلا وكلا 58
 هم وهذ همي ويس

 جاهملا لافاهاديكو ويوهودادشىأ فاظ فولظلاقب وا اهفالظابما ًاطتلخو *

 اقلظافواطاهالوواهنع « انرورحاءا زج ياما و

 شي رق ىلع تدان مقر ثيداح هن ءهو اذاجمابسفنأ فلا تاذ ل ءْثلاَو واطردقو

 8م ةص 5

 فوالتمو عفهفلطنتيصأ اى [هتفلطفدصلا تمر و فلظلات اذى ؟فلطلا تاك !بدح 0

 َن ملال اوقتءارقلا هدير ,وهقفاوبامىأ ماظن الق باصأ لاستب دات فايد يصلا فلو

 دقولافناودلاو سانلان م ةيدأ رآنوكت. ودقفاويادبيىذالالثمبرشكي باد تدجو

 فاظ ىلع نالف ع مع غءواهةفاون ام ىأ حفلا فلا 00 واها اوهتَمفا و ةءاد لكل كلذ لاشي

 ا 111 ليل! ىذلا ضوالا نسيان ءارغلا اهات دلودق كادخ او كتل ودج او

 ىارعالان ا اهنمل ن مىتملا اهيلعنيمتسال وأ رأى ونال ظءلغىأ فظل ةنسةفل لم

 صوحالا نيفوعل دشن أو دةماو ض ,رالا نمطلغامفلطلا

 عاركلابةقيسولا فللظاك , ىضرعءارعشلا نع اظل

 مهعنمأأل أ لوقي عستمف اهرام' [نيبت.ةالثلضرالا نم عاركف امدح الب لس لج راذهلاق
 اهرثآ ص يطب الو ضرالا نم فل طف اهيذنخ ىف اظ هاوقوةددر ملا ةقيسولاو اهيفاو روت

 لول اوضرالا نم اطاغام ىارعالا نبا هلعجو ضرالا ن 5 منالام ف لظلاءار أ ال_هسرودئم

 ىثاملا عدت شيف اهيفةثو والو ارثأ وِ لف باصام ضرالا نم م ٌفاظلا ىار_عالا نبا لوق

 ارث ًأىدؤتالةيرتلا ةسبلم مكاو يفتت ةراجالو ملا! همف ضمت لدزالو اهمف ىشملا

 وألاقلاطت_ساامتر "0 نم عار ؟لاواهرثأى ريال بلص ضر ىلءاهل_هحتبالا 00

 ريعبلا ف لناو ل_غبلاو سرفللر ذاملاك خغلاورقملافأتا اهنالمو 1 ليخقو

| 



 1 (فلظ) ءافلافرح +« ءاظلالصف

 عشنا هيفصوإال وُتالونلا ٌتاَسملاو لاو زاالا اسفل هيسفصوب بلقلا اك ةوةعاربلا

 0 ئابثتحلا لق و ةئرهلا ن ن> ليقوةرام يملا نسح فراتلا ليقوديسسلاالو

 ير طل رو ءافرطلا مهو فري فرظدقوشيرطااردصعفراملاو ةئارارهشلا زوو

 موق نم ارطو ىنانعلل !نعوذهمافرظ موق نمفضتقلا لع فارلو فور و فارظ موق نم

 انراتاوعجمهناك ىرهولبا لان سكر علا ىفاذهو ءافرطى فورة: لوقتو يار |

 تأىرب نبارك ذورك ذىلعرسسكي لي كصاذمتلزدجةنأل تا معزولافةدازلا فذحدعب |
 هنكاك لاك ف وراق هيومسسمرك ذىذلاو لاك فراشاولاك دقو فارظو ار موقو لاك ىرفوملا
 لاق فاراظ و فئارط ةوسن ن مغ رطةأ ها و فرطلا فكن ىأتالق قر الو فرط عج ْ

 ىئاولاواعراطن تنك نافرظا ىايحتلا ىكحو فارظ ىف ىعب ريسكتلا درك ذمقفاو هن وتس |

 ىف فرسافلا الاكو مالك اديب فيرألا فار ءالا باو ىمدالا في ةيرطا هلا لاش 1

 ل..جاغيلت ناكاذا» انعم عطشب لاير أ صَل ناك اذا ثيد اف رعلوقب مت اواسللا

 لافتا هياتم لا امهرخلاكو ةطافسم امة باع هسفن نع جحا مالكلا

 ف ةرطااو هه-ومأف رنة كاسل اماهفتسالا فديز زف ةرطأ|م .زاحأ أو في رظهوو فد رانا س

 ةواللا وناسالا فف را ار ءالا نسا ءاك دلاىلقلاف و نسل اه-ولا فوةغالءلاناسللا ىف

 وهوفرظلان 2 قدشم فير طاادب اي رب ند. م لاق وىتالا ف لاطجلا دولا فتحا ونيئبعلا ف

 فيري سبل رن نالفلاَش هوقالخالام راكمو بداللءاع 'وٌقيرظلا لعج هناك ءاعولا

 نا فدك لاكن :واعمش دح قوش هرظ وهفتفار ا رلاف :رطدقو ةساكلا فرظلا و

 َ ًامالكلا نير ريسنبا ثيد -ىفو فرط كلذ سدا وآلاق نولي هنا ىلعش» رظاولاكدانز 0

 ضرع 0 «وهفمالكلا ىناعملعقيضّنال فير رظا نا ىأ َّ :,رآ نكس نأ نم

 هزاعوئذلا ف :رظو ءافرطدالو هادو ل_>رلا قرطأو ف ةراماهرك ذلح راب قرلتأو بذكي الو

 قبال اى عتوت لع ءاعوفرطظااثدللا ةنكمالاوةئمّرالا فو رظدنموفورطعملا و

 مامون نمافو رط ىهستا شريغا عضاومنوكد ىتاا مالكلاىفتاءذصلاو ثدللا همفاس فرظ

 هريغلافو هريغلعضوموهو همفامل فرطءنالبصتن امنا ديز كمل سلوق كلذءاشأو ماّدقو

 كنااولاةودحاو ىنعملاوت اه_تلااهيهسءارغلاو لاحت اهيوس ىاسكلاو افو رظابيوسي ل لغلا

 ةفين- وأ لاك نئاتسلكنا لاقي هءاعو فرظلاىنعب فراق نيفرخلا نا

 100ج جوعسوب رجح تت دج م دعست تح عسسل ع يس هو سس تس معا ص صم



 دنس ىلا ا ع و مو

 فرطلا ((فرظ) اقع مارس أ (فاظ) ( ةملااتا لسن )

 ١ مفرط)  ءافلافرح ه« ءاظلاو ءاطلالصف -

 لا نافوُظو رلاقرس ه. اهتانآن هدا

 : الما |نافوطلا.دارأاناف وطوأ نيالا ءارأال اقف وعاطلارك الا ورعثش ب دس>ىفو

 ىحاذاو لاق مث سفح لاو ناو عجب ناف وطلا شفخالا لاقو دس نبا لاق توملا ل.قو

 ا 1 لمرد سمنان وطلاو لاق ىف ؤوطد فاط نموهو سامعلا ونألاق هل اوبقم زلم ةقتلا

 مال نافوطلاو نافوطىل.للاداوستدشل لاقتيو ادحاوها بلطي نأ ىلا هي جاحالو نا ةقنلاو

 جالا اق لمللا

 نانا نابت * اصْيصتاهموناماذا ىتح

 ضرالااًواماذ اذا او سانلاق ط و هستمربك ًاهنأالاءافرطل ا هيشرعمبآث "الاو سل مع

 قدزر لا لاك نافوُصلك
 اوفوطودارملاحاماك اوحاك عيه دوم رلاءار و نم ىلع

 مفاتيسءاهسلا ب كالا هلا لاق دار اوناف ةوطاام للاي رافال هلوقفسذهتلا

 (فيط)) اووي لف عفرأ هرذ عهنع عف ذا/ن أ ىسوما ولأآسف ضرالا مم.تقاضفاراسملالو اليل 9

 دئاعىل نب ةممأ ل اقم وثلا قهكجتلاب طا

 لالدىذجزاننمّقرأل #* ايمن ف طل ىوقلابالآ

 زيهز نب بعك لاق مونلا ىف فاطم دو ايَط فدي لام .ك1فاطو

 قا 1 كله ئاطمو 5 ففيطيل ايلا كي ملأ أ 7

 تاطيشلا نم ملا فيطلاو عاركن عةريخالا هسفتلايلعا يللا و هناك

 ف.طتو فاط دقو ىععامهوناطمسا !نمامت اطون اظمسشلا ع نسف سمسار

 ىلذهلا لامعلا أ تدب دشنأو ناطمشلا ف / ءامهلوةك ناطمشل ا نمفيط ههلوق 1
 3 ومس

 مالغلااذهباضأدقموقلا ضعلاةفثءعمملاثُد د>فىو د نوُجْفبطَل ًاواجماذاق 3

 سمو بضغلا فل معتسا مث نونا فيلطلا لصأ ومهم شراع ص لس وآمل

 لاكن !فيطدنمو ردصملابىعس مث فئاط وهذافوطوافطف وا او فدطب فاطلاسقي ناطنشلا

 ثمللا دشن و ليلا هاوس فاّطلاو ئانانأو لر ىفاطف ثددحلا ىو مئانلاهاريىذلا
 1 «افابطتردانز بدنابقع 5

 ةيعارنلا
0 

١ 



 ا ا اا ا ايتن مكر ونا دولي وهارد ند احنا :
 3 2 - ك 9 7 0 57 4 0

 ا (فوط) ءافلافرح #* ءاطلالصف

 مدعو و

 قوف نما كر واحامس 0 اطةفينحو لاو نافتاطامفو اهسأر نم وعام

 واولاءنيةملكسا أ نئاه ىلعانيضقو همس نب ١ لاك اهفرط نمسوقلا ف.طعت ىدمىل !لفسأ او

 9 هم 1 1 مع عا كل تا
 فتاوطه عج ورمالاوةمسلا ننام سول فت اطو فى طنمركك افو طنا عمانمع امنوكبل

 8 ع

 ىربنبادشناو

 مدص# ع جام و سي وع

 لاي الا ىلعاهمن وطبع ف 3 تريدأاملف تعقد ةنوصمو

 ثددسحلاىو ا وطلاو زاريساا ىلا يهذو ط ا واف :وط ف وطي فاطو
 وكس م سو

 ثدا دحقو طل اغلادنعىًامهف فوط ىلع دمت نع ىهسهنم و امهف ةوَط ىلع نانثا انني ال

 جادت سس سو

 رمل ماشإلا دس ةاخو مناك اسفل عفيوهوؤ دأب نعمت ىشر سابعا ْ

 داز وافوط فوطب ف اطل. ةكلذد_بناك اهعضراذافق وع صل نطب نمحراملواللاقب

 ركل :ًاوهفو-ىفام "لآ أذا فايطا فاطي فاطا لامتف ىبارعالا نبا

 و هوم #3 هم نب 2و8 <

 افاذطا هنااا .داكو #23 هضرغمد سا ج> ناباج تدشع

 5 و اك مس :ى

 فوطا نم ةرهطمحدةاسيلع عقوالا هدي كدحأ | طسسأم طمقل ثدي دح فو لج مساناناج

 0 0 رسلا 0 0 ع 1 .0 : 1 1 .٠ 5 5 ٠

 4 و ا ف

 وضو مل لرد ةرمأ العر مجال "قوق مطنس

 فاد اعل اورصا |ىفهملع بكريودشي يشخ فوطلاو تشع ن م 6 اعرولاكْثمَرلا

 بصق ن نمدكوراكلاراب“ الا هيلع ى 2 فوطلار ودنموتأ لاق ارش ه«بحاصو

 وهم

 1 :ر واهيلعربعي دو تك نت ماهي التان م 0100 طمتتلا طمقت 7 شع ةوذاهض عبد شرن ا دمعلاو

 وى 0 لاش دو ميلا ك0 ةماعلا 0 وهب 1 وهنوق وقردةلعلجلا الغل

 000 هاق-سامردقيصقلاف 2 ودلقلا ف ةوطلاوه بقرف رمال رفاطب وهتبقر

 لقو ناكم لكىعي ىذلاءاملا ناف امذثلاو ةساددلا ف رعبا لودر ودي ىذا ار ولا فئاطلا و

 ىذرةشئاع نع ثيدحلا فو مظعلاتوملاناف وللا لسقودن 0 نم قري ىذلا بلاغلارطملا

 ى:لكح نمنافوطلالءقوتوملانافوطلا لس وهيلعهللا ىلدهللا لوس ءرلاه تاافاهنءدهللا ١

 عب رذاالتقلاو شكلا ندْملا ىلع تشب ىذلا قرغاك اهلك ةعاب ناقيطماطمختا ريثكناك ام

 لاقو توملاظ مهو نافوُملا مهذخ أف ىلاعت هلوقرسف هلك كلذب و نافوط الاتي فرامل ٌثوملاو

 نورتو

 ةرامع لس مسا هل وق

 دروأو ل> مسا سوماقتلا

 تدبلا اذه لامه حراشلا

 هدعل و

 هتيطن وملف ناباحلالوق .
 للا موند هب ىعضلا مون
 فارسإ

 هوت“ تك



 م يطل تأ“

 ع7 رو عا
 رع بيساعملالاثمأ اوك #3 0 منسم
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 لاف سابع. | نعاضن ؟كلذىورويَضْعلا لاق اعد ةئاط م سمانا ات هلوقفدها نعىورو

 نال ٌئيط ب ضغال لس قولا رجالا نعدسءوبأ اءاور نونا برعل مالك ففقدطل اروطئموأ

 ةوصو ع

 اذا لقاعلل عيش ولاهم هلقعلا زىذلانو: ار وصف راصل بحب ره طفلا هزت انو ملشع

 لأ وهقب ,ونام ىلع مدي الفني ذرمسملا ىلعهللابّضغرك ذينأس ضغا !ىفاطارذإهسفن نم سحأ

 7 نم رصبلا شخ وش لك ثلا لاق هل قولا هنا لاوحالا ميوبنشتلا ف هقئا
 فاطوةبو اوو هن“ ان ةماك- نال نيط ف كاما رك سوف لط وهف ناطيشلا ساو سو

 نوفاولطلاو سسعلا فئاطلاو ليللابساعلا فئاطلاواهيذراسقوطو افاوُطَتوافوطدالبلا ىف

 اذهلاق ضعب ىلءمكضعن مكملعن وةاوط لو زع4 راو ارا و كم امل ومدة

 مهيلع مهجر انا وصناك ايصن ناكول لاق مكملعن روذاوأعو مكمدنم هانا مالكلا فش 6

 ىلص ىننلا لاو نوماوطلا هعجبو ةيانعو قورب ك مدخ ىذلا مدام اوه فئاطلا ثيهلاوب ؟لاقو

 امنارخآق د رطفوتبلا مدح نمىأت بلا ف تافاوطلا نمىهاممن ةّرهلا ف مسرع

 الوم ىلع فوطد ىذلا مدا ءاهمثلاعف فاوطلا وتافاوطلاو مكيلعنيفا ةاوطاا نم ىه

 روك ذ نيف ناكأمل ووكيلعنوفاوطن هدعب حانح مهلعالو يكملع سل هلوقن مانا رحاب

 54 هوطتف : علاش“ البلا ا ةوطدقتل ثيدحلا هنمولاف تافاوطلا ونيف ةاوطلال لاه ثانإو

 نيئمؤملا نم ةينئاطامهباذعدهشملو ريزعلاليزختلا فوه: هءزسعودلان مةقئاطلاواثاو .طو
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 ثددحلاق و لساللا نمةفتاطو سانلا ن مةغثاطلاقب نالحر لق ءاطعلاك ولل-> 001

 اسفندارأ هناك دحاولا ىلع عشت ةنوسانلا ضوعال اة اطلا قا لغم 00

 ْن وكن نا ىلا حالا اذ ه غلو ف الا نودّةفئاطلا لاسقف هنع هر وهار نقصا لكسو ةفئاط

 | راكم مهشيالنأ كلذب سال هباحصأو ٍلسو هل هقنا ىلص هنن لوس هملع ناك اع نيكس ادع

 ةياورفءاج اذكهافئاطهنمنعطقال قالا همالغو نيصحن,نارع ثددحىفو لطابلا لهأ
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 لعاذهلاق اهد رفىللع اغلا 1 نوب عل نملوقن ةنانرعىهو تنبلا#فوُطت طش رسملا

 ىذعالالاقو

 14 (فوط) هائلا فرح « ءاطلال صف

 | ليزنتلا ىفو الك قرط «يلعو هيفاطأو لوح ماحهيفاطلبقو ةضف نة :اميلعقاطي

 فاطفهلوقف ءارسلا لاو ٌقاطاضر ألاقي ونوُمان مه هير وتاتلا يع تسر زعلا

 يٌّتْفْطأنول وقف ب رعلا هيملكثتدقوارا.ننوكدالواليلالا فئاطلا نوكيال لاف ف'اطابيلع

 اللى رمسيالاطقلاّنال مانلالملاطَقلا 23 رو كلوق ةةلزنعهنكلو راهئلابهعضومننداوا اراه

 حاّرءاونأدشنأو

 لاجر راد زىهأأو * ل أ ريغاراهئاهب تطأ

 يعد فاطتسساو او قرات طاف طراق و اف ةولمرئوذلال او- ٌقاطوري_غالءاسنلا قاطو

 تببلا قاطو اولا رثك أىأ فوطو ٌقاط ىأُلجرلا فوط فاوطلاريثك فاطل-برو

 سارخ وأ لاه ةلو-را دبل قاطأو

 مرمصلا لش دنع وسلا ف الخ 5 لم و ريطل هيلع فيلت

 ضر قلم ون تدبلان ف اوطلا نأ ىلعل اد وهىربعلا تدبلأل وف 12 ١ اول وزءدلوقو

 ف اهوطفاط واف 0 ةوطتلصالاوافاوطا ف :وطاوافاو طتدبأ افا اطلاش ءوهيقاط هقاطتسا و

 تببلاهفاوطلا ركصذ ثيد_ملا فو ةبعكلا لوح فايطملا عض ومفاطلاوانافوطو
 0 "0 0 00-0 1 و» ست

 لاكهبقاطدىذا!بوثلاوهولاق ءانلا ا مهضعيهاورو فاوطت اذى ف اضلا فذ و . 531
 7 .٠ . .٠

 اواك ىدذلا طن دلل افئاط تممابغ الاقي رواة دمفئاطل او ارد_عمنومنأزوعو

 نا ل 2 4 7 4 ا 00 0
 بيز ىداطلا وترغادالب ف اطلاو ماهر مح ىذلاا يودي ا

 و 2

 فيطو فت الز ناطمألا نط: قرط ناشونال ىونتما 1 ا ةفصارتم هديقانع
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 كيواطسالو مئاط عهسماذازيزعلا ليزتلا قري سح أ فيقتل كلش

 ا 7 2102

 ل ردا تفئاط, ياو #23 1 اكو ىرملا بختي نع حنو

 لدول لاسعلاو لاقي 0 ؛ئثلاولا. ناك ناك امودوع اوس وفئاطلاءارغلا لاك
 وو موس < هونص صا سواح رس

 نبوي ببغط كس ..اوامباذاف 23 يدهم نيحءا لد نيمو

 شن لا هيراقو هيمي أد: فاطأو

 2ث

 (١7 رمشعىداح نرعلاناسل (
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 حاصعلا فاك كيرغلاب
 دازوسوماقا |حرمشاذكو
 ةدامىعقوا ةنيتمذبو

 وها اف مفلارهطيضن مز رق

 سوفاقلا عينصرهاظل عب

 ريعصم هك ف نط ةدام ىف

 كلرحيو نكسيفوهطلا لوقا“

 سوماقلا فاك

 حت د كلب اننا اا ا شالا اديب ا ا ل يف ل وا

 (فوط) ءافلا قرح هب ءاطلال صو 1١14

 ا
 بعصاكوشوأ ارش قوة لءجاذاورادرادج نال سد لاقي اذه ندور وطنمونأ لاق 39 د

 |[ لاجل نمر للكل هسأرتكوشلا ناديعلا فا ارطأ ةرواش فلست

 لما

 ىرفتشلال اقم داعيا لاو هسؤر
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 فنطم مراغلا طخ ألخ 9 بزاوع , اسك ق وفن رمليسلا فرح ناك

 ' دعما ىهوراذلا بابقونع . رن! فرقا ٌقّطلاو ٌكيطلاو طئاخاُ ريفا ف دطلاو

 نبا نيزفالاوهوامز ل ب نتا وءانبلا نعاجراخ 1 وهل #قو ناكل

 فدي بي ؤذو ألا ل نفط تان فشلا ات :وف ع رشي حانجلالاقيو كار ءالا

 ل. لا فنطول عقيل ع

 لزانز قاربامعأ فطلا آخ اهكيلمىوأب ءاضنيبرماخ
 #0 و 29 5

 س هس 1

 يول: لاتدوسلا فلا لن نمو قرين يأ د قربان مرد دم فنطلا

 كالا نكح ااناهكار ام ناك #3 اهرج ارب اهرب دوس
 و85

 فدطل ال قو ةواللا فاهفار طن 0 ىوربود سعى أ ةياوزهذهءدس ا لاكاضيأ فّدطلاو

 فهشلا؟(فهطإ 00 !المقو اطاشالا ىلعدوكن ىلا ارو ادولملا

 2 اد 872

 را فقرا نسر ماعط فهطلاو فطا ًاوه:هقرأةنأالا لا همسشي تبا

 1من 03 ةرح# ىهوةرذلا فهطلا ىنارعالا نبا هنوط تعلو لقلت ونش[ ةرط

 در 0 ٌُ ها َ وو ص

 ةم-صغناذذي زا ةيشعءاهلا نوكس فوطااول احلا باعشو لهسلا الا تشن الةفيرطلا

 2 هم 6 ع ل 5 5 و هم 7 هعامص

 راسم كك ءأ ارجح ماك 1|قتحا مترسعو ضرالانودموءارعأ || مدن هو بصقألا قز وهن اك ىروو

 وألاكو ناناصلا ىلاعأ ةفوطااو هنمقءقرلائشالالك نمةفهط ضرالا فو َّتةلاوح لك وو

 ا[ تيب تابلضاتوطأ ًاردفيطل اكل ةلذاسالا تأ نك ملوتنلا ىلاعأن سحاذا ةفنح

 رعاشلا لاق نيا هفملا ىربنبا امسح

 1 لا هيريطتت هطالو » لب لامار
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 ا تي طلاو اذا م خلاف هَّلاو عدلا داوسلا فابللاو 5 ةرخاءاهلا تن فوطلاو

 نالاضيأ ف يطءرت ذنسو مونلا هنلافوطلابَتادبفاط .( وطاب. ءاس- ف وطو
 لن

 انافوطو افوطم#هاعو موقلاءفاط وف وطن هرعبغو اه طفيطب لاما فاطل اوه ينصألا

 نيزعلا لي زنتلا فو هطاحأ اذا هالا.ن الف فاطأو هيحاوت نمءاج ورادتسا قاطو افاطمو

 17 دقات 17371تاطصحتا سة لعن تلق هك

 فاطب :؛

 ا



 )00097777 ا

 لضلا ردت ىصوالو را قارطأن 5 كشط الث ما لاو راما ماعلا حار 2ىعل :

 فا ارطأ ف اطفطلا ل_قو ب كولر نا نسْشْنأَو نوضغلاة رولا ْ

 ىااذك هششاش با ارعالارداو فو 5 الط“ الاك اهدف عنيف 1 5 د رلا العلاق

 ىةلسأ و يَفلط لاش هادف ا اوءاطعل اتصل اوه-تره وى ٌآ نكن هتتفلط ود 1 1

 صح ددقو يدش قل ع وجو لطب رضو نئالاوب رضلان هديدشلا فانطلاو لاو 1 ١

 ل 0 لا 1 ودمَملا فيربلا بلو ٠

 اذا مستنس ناك رحثدد>-ىفو ممتد ىأ مالا اذهب فد لاو ةفسلا ها ٠

 0 يم يوتا دام ند ا شا ل ا ديو ا ل او نر ا ل ا لا نان 6 اا قر هاج مودال
 5 اع تو . 1 فك 1

 1 (فنط) ءائلا فرح دب ءاطلا لصف

 نا ورش فا اقبالا هل
 ٌلُطأد زول أ ةرصاخللا هلك ةقكإلا وال ولاول ما 0 و ةفطُغطل اوةقْطْتطلاو هورعوأ

 لاق تايذلا نمبر رلا معاذ افاطغطااو هذ لل انعم فاطأو هلام ىلع

 الرضي
 و ه- كيو هو

 لوبرلا فا 0 0 #23 دوضحةفطالملا نيو

 عمم

 ىدرألاموُدألا لاتالط ارد ىئان.لآمو اهو اَْط همدوُلامسعذ (فط) ردشلا

 رأب تواتملانامٌّفَلَط 5 هنأانملعر هذا ع

 فاطلاو فلطلاو نريغب أمل م ىتعلس ترهذ واط و ءاطلاو "اطلب هّتعمم ىره زالا لاق

 نيملادضود لق دو نيهلا فيلشااو الطابو ًااضاطال واغلط تهيصاع بهذ ال ىمدألا ناخنا

 ناز س.يدقو ضرالز لا نمل اوةغا كلذ لكىفءاظااوداز ني_سهلنا ىلعمَطو

 0 ع

 م« هع

 هاللرا رمض 0 هردهأ ىأهفلطأو ىذشوامفاسلاو

 وو

 فلطلا املا ع ديدثُفلط و تنَلط عوجرم 0 اديد_.ثىأاةيمملطو

 رعاشلالافاضأ ءاحلاىف

 و م ا ا كل وومس للا رس

 تووداك فوعصملا لجزلا ى لع * اهحوتفاعلا © را
 1 1 010 س59 حع ىسهع و

 00 ىلع هن اكسهالا ب. ملا فلل و فلسا مالا نال نط لاق, اها فراق اذا ةنظالنالف
 28 وىو

 3 د ة- .

 ىلا 000 0 0 تشر

17 00 

90 
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 هناك مدة .ف ل مملان مح ردع سخاشو»ل بقودم 4 نقر ل! نماسامفدطلاو
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 لالاءاذك الوسلاو هلوق

 سوماقلا ح رشف مرو
 هر رحودهدود# فنان

 ءزرح ول ىالاناذك مددت هل وق

 د4 اداز ملا انفه طهلوق

 هيتك ربك ىمعط ةشداس

 ةوكعم

 لعل مالا. اذكوولساف هلوق

 ةروصلاهذه



 ءافلا فرس #« ءاطلال دو 155

 سدا هئلمنم بي رقعاصلا ٌفط نال ىوقتلادال ا دح ىلعلضفدحالسدلف ضع نم وك عا
 فرفطتلاو مهؤامد فاك نوإ_لاهلوقاذهقدصبو ءالمالا نمءانالا برد نأ د_>ال

 132 قثيدملاىفو هاف لاكملا كان هلاقيءالتمالا نمءانالا برق. نألاكملاو
 ىلارعالا لدم ىلا لأ 0 وسلدللا فافطو اهب رقى ضرالا فامثط هن'ك ملفا ض

 ١ : دشن أو للاداوسفافطلاو

 افادسألا تن اعدقوادمص 0 افافطترداننر -دنامشع
 ل 1 2

 #3 انتي الاو شي رام ىهذ #

 اردت وتزول وليكلا ف ّدلا فيفطتل و هنمد ام لق ا هاطعأ اذا رلا قتلو

 ا قيس وهملعهللا ىلد ىنل انآ 10 .رعنبا ثددح فو هرامص ىلا ”التالن وهو لاكملا

 8 2 م و ما هم 2: ٌ ْة 0( 8 5

 ى واسد داك تس قدرر دسم س رغلا ىب فوزط ىبح س اننا تقسو دف هه اسراف تنك ل للا ناد
 8 اى # 6 . 5 ا »

 إ عض ومن الغي تففط لاقي روسملا ىو اسيداك ىف ! تو س رقلا نا ىغعيدنسع والاف دصتملا

 لاكلا ىلعأ ىواسب ء ٌيلنعنأب يذلا وش ا انا ليقدتمودي هيا وهيلاهّتعفدىأاذك

 ه.اصدينوذع صف يفطتلا ل بقف نذل , ولعت ةوقامافل كيلا ففيفاعتلا هئمو

 ؟ئىثلاب ىعساالو اهفطت ىعهالؤقلطاراد_ةمىلا عج ريل نمعلاو وكيد فقونزو وأل سكى ف

 نبذلا نوُمقطْلا :ه-اون5 لاك شحات لاحىلاريسصي ىت>ةفصلا قالطا ىلءانتطمرتستسلا

 نازملا و لاكملا فق رمسسلا داكيال هلال فكم لءافثل لقانا ولاه تازملاولاكملا 00

 اذاو هلوقي لجو زءهرسفدقو همناجودو ان نمد_تأاما هسا دل كلاالا

 لاف هنعهللا ىذر رعد دحىفو ماجا فافطلاون وصقل يأ و رس ره وز و وأمه اك

 نوكيا لارعت ى تشفلمزع لاف اردعلا# دغرسعل !ةالمص رق كدحام لسجل |

 شيسللا فيفطلا و ليلقلا فيفطلاو هب لما تلطللفو ريتقتلا فّطلاو صقنلاو ءافولا نعم

 ٌقرأم ىشل» وترسم هليقوداحو امل نك ة فشل اومالاعاّذط طئادا فطوري قمل ثودلا

 ةمرلاوذلاق ديكلا فرط نم

 :اريصاهئودعط د اهةطاَط : يتب ترانا لثما دو 0

 ضءيولاف #3 اهنطاغاقلا سس تا د ليس اأو فطاغط اهعجوةفوزعم ةغطقطلا برذهتلا

 بيؤذو لاق ةفْطُمَط برطضم مل لك لع نرعلا

0 

 ا ا جوقوو يو ويح جدت >7



 200 ا و 0 2 1 ا ل ه6 كنالفط 1 د وهتكموه هدأ

 لأعم (ففط) . ءافلا فرح « ءاطلا لصف
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 و 25 ع ممو

 مولا ن مفاط.تاامو ف هةعفم 5. نابطخلا لا اقري

 حب رخ_سل ”لطذللا س ارفق مالا لاق ة مقلع تد :دشنأ أيها كأن ءىرذتلاىوروا
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 همق كركي وءاملا قلعت م حب 0 هثدسهلاو لاق مث همه دس و هلي ع وهال
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 حيرت سلو نءط:مث سمسا فررمشت مث هيرا هت صفت دقو حرك حا ديذشاب م ١ك[

 ع #6 "© و

 داسااو هءىوا دف هنهذ

 نا

 اديصي نابع أ كساك الك 5 اديه دانك رخىئذخ
- 
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 َْن

 نب ةمرس لاق ودا ةطما رغلا تطول نم مشق علاش هر يلع برملا

 رانا 0 فاما 0 وإ * مييلع ما دخان ّ رانك ليمطلا

 ل-ْقمْثددحىفو ةقوك 0 ا رادلا“ انفو ضلال و

 مو ره تناكوتار 6 لبا "رمل ف رجه فلابد 3 5م

 ف ةوفافامهدسخ املك ابقلا ىلعدسُفت ضرع يدح فو اضيأل محلا مقل اوهتمامرق

 «:درل ستر رست فئاورلا باجواطلاتادوعو شل قوس

 فاول م قوفام مضل هانم اوقاقطلائرهوملا هيفرلة سلا ىودًارثعت 06 2 فطو ا

 ىفر هرامصأ“ || 0 هكلاو خفااهماجو 5 وكلا ماع ل ثم هقافطو 2 لوكا |

 هاو
 : ل_قوءانإ لكك اذكو هولموه»ل.ةولاعفولاعف بابىفهسأ ار ىلع مسلا كعل هيف قراممكحملا

 قيل ن7 3 و ن9 ساهمو 67 1 هع م

 هن أشد حن ثذ لوح قو نافطوهفهلك 0 الو هالعادخود نأ ف مقطتلاو ةهالع اء الا فافط

 هذه - 9 - و - سه <

 هادعت و ةسأ ار الع ىأح دعا هشْفط :هنافعذلا سك :ةههندك ةضفحدشب هان فان هد قا
 م "م

 هنطاو ف ازعالا نبا ن عن - الم ناقط لقو 11 ملا غلب ناقطعان ]و هنن مل هن وذل

 مات <

 اذهلو“ الءاكو» "الفن براك اذِإ !هفانطولاكملا فأما ذهلاةيو نفط ادنو هيلعامذخ هدو |

 : نعرص هبه قى 1 و ل ْ ْ ع قام ةفاناعلاو فانطل دو ايامنا هنا هيف ةطمدقو 6 ىلا يسيل قا

 د برك نأوهومولعل عاصلا ف مذ اوك 2 0 ١ 2 نمءانالا

 ماتا قل ا|قةدد>اؤ ةلزييدحاو بأ ىلا باستت لاق مكلك قهلارث الانبا لاقل عمي

 سل شالا أمواعأ م05 أ 611 كلا مهناصقت ىف مهموم ةياعنع

 بد رشق 5ك ىاعاسلابعاسلا مد و را |ثيد ىو ىوششا نكلو سلا



 ايس نو راع و شاب ل د نعت نب د مهب ل الا نس نا لا سحور (فكدلاد ا وع
 . 7 5 .٠ ١ 71 5 00# ١

 (ففط) ءافلا قرح « ءاطلا لصف 0

 يايا ب27777
 ١ 1 8 50 د ةسو*

 عمجلا مسا ءافرطلاو عسجو د اوءافرظلا هب ويدسلاهود علان فرط ىعساسب ورصم ةفوطلا

 ءاتلاف ةءافرط لاف نمو ثمل دنع ةزمهلافءافرط لاك نم ىت+ نبا لاقو ةءافرطامتدحاو لءقو

 ةزمهن روك:تاابيةنياوتلا ىوقأو لاق ثدنأتل اريغلةدئازفهلوق لعةزمهلاامأو ثدنأتلا هدنع
 ياي“ 5و و

 و راغال ثدنأم ١١ ف عساشللا امافلاثملا ادذهيفة-ءاقنمتناك اذا 6 هريع هل سه

 فلالا فنوك ف قاحلالاريغل لع ف رح نءنوكنت نأز ودع دق ةوءاشر طا ءاريتوءاقاصوءازكك

 تقدس اذااهن أىرتالأءاهاا لاح كدنءدك " ويامماذهوكا“ ع رح وءابلعشلا اك قاملالاىفال

 ةسفن>و ألاف راهتشماشيأ ءافرتلطلا وهريغىلا م كتاازاح يلا ذافامإكسلا ها, قاف تدع

 دقوءامساا ىفةعمهساصعحب رذماماو بش هل سدأو لئلا بده لمه دعو ءاضعل |نمءافرطلا

 همام و لاك +! نمءافرظلا ورسول لاو لاق هريسغاضو-دجت ملاذا لالا هب ضمت

 ام-هلزني دال انمعام_ه ا انامدقي ناكر وكرمسقلا لزانمن مق طلاب قرط ليمرلا

 ل ليوا 0 طوب ل رطو فراط و نملان ”عوق فرو وروعلا

 لاق و 2 اكلذكو عضوم

 اييلنلكلا تاكل ردا ىلا ده اهراس اشبع يت
 ُقوسوفطو لب رمم هاني لسيد ميلا ةينزاكستفو
 ديزلارشوه عاحو ا داز و اهني راو نسوا م كرام فخ ردا (ضول م(

 ١ بارا لاعمال نسما رمل ((فهر 0 رثط د ولا
 3 ه5 2 نسا سيف

 ادرم ا مالعْصن رع 35 ادفرتافعو مام

 وردا مدّقلار طبل هعسعطل ل. روت قا (فسعط)

 نطفي ءلاََط (ففإل اهم. رمى أ ضرالا ىف فهي رج لاقي هنعبوغم

 برعلال اوقتنار راصم نان ةلاودخ ولادي وف ةرْشأ لق :و نكمأو ا دا 1 سيلا

 برقواندامل.ةو نكمأوكل عفترااملمقوكلف لاب ]ا كوت 3 نطامدغ

 يي هتحاح ضعي لح رلا ةعانق ب ارىف ناسكلاا لاه ايهئامىأ قد ساو كل قدامذ تدل ثمو

 اذان الغل ن الف قا ثرلل ا .هنم كذكس أع ٌضرا أكل ٌفطتساام عدو كل فطامذخسم#نع

 الاد ةئمانل قلتساو لاه فدان نامل نك اهل لأ .د نو دلت دارو ذي
 (يهلط فد ةمقلع لاو هذخأتا
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 57 (فرط) ءافلافرح * ءاطلالصف

 0 ل 1 ادااافرط توك دقو حج رفلا وناسألا تدم ناك اذا نيفرطلا

 همع 34 واسد فصب ار ولسا

 ةهع دن ممص نكرم

 عيياتتملا م ماسلا دوعرتها 6 5 امهالكنالبهيكرْطَىَر 5
 مو

 م7 و آء

 سو رك ركسو"اةفارتسوأ ءاودر را ذا هخو هتان اوذعل همر رط كل ءالن الف لاق وذ مولا

 الفا همبب رض هنالاق هدف ىرخالاوهفن 1فامهاد>-١نان 7 1 طل اودد ةدوسألاو

 امناول خل الوقازها نونو نتالع اف فا فذحديدملا فنافرطل اوهديسنبا ضرالا نط

 نونلاوفلالانافّر-_طلالوشي وا ميونو نتال_ءاففل ف ذ_> فد رطتلا لوقب نأ همكح

 هاف كتدق مشل ثركوان# لاك بورغلاتنَدس ثلا ترطتونتال-ءافن مناتفو دل

 ةبواعلور عناك ثيدحلاهئمو بار عالا تو ن نءوهو انك سيل مدأن منيف ارطلاو

 قاح ىهل قو جيراخ ىلارظنشل < هحاوت نم تفرامءام طنانمو ةراوطلاود ردنا فا

 ةيدرأ ظ ىهو فراطملاد- يي ملا وداتوالا ىلا يب شن لابج اهو فوزا

 لغج امن ابثلا : نمفرطملا"ار ذلا مالعأ هز نم عب سه بوث ل_.قو مالعأ ها ةعل ضرس نم

 نم لرغمدلص اول غمار تا كفن دوكمل ملا اورسكسف ملء قرطملصالا ونالع شرا طف

 ٌفرطأ نمذ ةوننأم نعمل قدنال لا ]أر هلا لاقو دس رتل كلذكو. ريداىأل رع

 هر , رش ىف اىلعتسأ ارشد دحلا ىف وهو وايابلاف ةيذلا انتا منكل شما :رط ىف لع- ىأ

 030 بدم 0

 ةدئاز مملاو نال عوفر طق ىذلا بوثل ااههذواهذو مارس كديوش هرخ رطظمهذع هللا ىكز

 و ىووس سم7
 يب نوب ءاقرابو عي رط لع ءارو لهرمس نممدقرخ ”اللوقي ام 1 .ارعات ءهمىرعزالا ا

 ا طط ناك ان 3ك 0 عاف .ترصساءو 3 ملاوي شيوا

 ني سو

 3-0 رطلالبسقو 0 سا < اذا ىصئااوهلبقو لكلا 55 لاو فوط

 لاما هفر تسمو *لوأتامنلا نمةغب رطلال قوام راقخااناامسيعا نأ نايلصلا

 37 نكت كمر والقب دما ؛هفر طي املا نال ةئي رط ترسو ناك اماناكم عريف

 ةريثك ة خو ردطم ضرأو امي رطترثك ٌسرالا تفر واهانالاملا فارطتسساو اهتقار 5
 8 © دس

 سه ضامةفا ارطلا نيو ف يرط ل جير وريكلان ءاهها اوفأ مداقم تنافر طل ومعي طاا

 ةمصق هسأسقو فرد اولاو رش اىفالا مالكبلا ىف معتسي لقوم انا عم مسا فرسلاو

 0 دا ا 0
 ةعاجءافرطلا اوفرطأ | ىهو ةرصس ةفرطلاو هذيسنا ءارعشو روت رهنوءامصقو بددقو



 ٠ (فرط) ١ ءافلافرح « ءانلال ف 1
 220 ا 7 010132زذزذزد زد زد

| 
 نواه هنأ صأ ا يل رم طاب ىعهديسْبا لاك

 « دن دش قر ايس أو لح أ كلذو برص: هلا نودءاعالاو ره مفلتلاو ضيز عمل ا نم

 لاق هقار ًّط 0 تك ارطوا م

 و 9 ء
 نسا !اهثي دن ءاقئار 1 #3 1 دا

 ينم قوموا ثيدتلام 0 ةشمىأ بزب ثول كو

 ا ع

 :وذلا نمار ةرط تدص ألو لس املا ل نر ل م لاير الاو اهل نقم قب دار

 ا راوخأ ل جرلا فار ا ةماطكآ و رغك نيذلان 9 0 00

 هءمص شت ع هذ

 لاف فرش ءيدلاو ىأىردبالءان ءمو لوط أه سفر طق ىردباللوعتبرعلاو مرش بيرق

 ل--زالاق م .هااوألاقو ا ا ؟ىردبال لاي وار هلا هلق 01

 ةردع 2 ع
 ىلعالا فرطلا نمر سالا فرط لوط اهئ ص ىأىأ لوط[ هنو طقا نال ةىردبأم

 كلو ناك دولا فار لا عوأشا عقمنب را مولا لءالاو فرط "لالا صن !أى

 0 امد سنن لوطأ سفن فرط ىأ ىرديالل هاج هنأ اك اب «وسلاو ندمل !فصن

 0و و ل ةقاودس لبق ههبسُت كاذب ىعي لوط هيفر ُط

 2و
 'زحارلال وق هي ودي و فع أ امهيأ

 سءل) هسه هعءوؤ

 محالا ش :.كلا اهقلثمهردصف 0 مدل قرط طلذو مول

 كلامنا وشام لك أىذلا ماعطلا ن مورد_ص فما“ ءاوو حسن الوالوق وقد

 امو عّطتلا فهن اا ارت راش مجالا

 < ع 5 --ةو ةمصصع ع

 اجو رخ ع رسسأ ام-ممًردأةلاهسالاو» 0 0 دبل رطق كرد

 | يد اصاعلاب وركن :ماقر :رط عاق أتي رامز صدق ثدي ك>- قو هئرثك رم

 مك نالفولوطأه ف :رامى أ ىردبال واوقهنمود, كس ذو لاس !ناسنالااك هرطو «تماناسل

 هللاد_.عننوءاديزو ا دشنأو كا ناك اذا نيفرطلا

 دوه سمار ةسلكل ١

 1 راو ل | ]يك ا ا ع ْ
 ع ل دس اد رانا كحل 1 ىفارطأب ف.كف هلوق
 لاك ىنارطأب هلوقفديزوألاكو امهيوذنمام_مملستا نمو هروب دارأ هنالاقارط أ امه هج هس اكحرلصو مدع

 1 3 باوصل اوفاقلاب قارطان
 دسات ن الفان هر.ي_-غقلاقد 6 مزالا 1 , همامعا 3 تاووا 1 5 طا

 هي رن د رق لكو 6-27 يل رووا معصم مأ ائذأم

 دوج م27507 1 ت5 اق فقل دج قا 01777 زن 71: 011507706711511 ل1 5 حس ل

 نفرطلا ظ



 5١ 2 (فرظ) ءانلافو ٠ ءاقلال مف

 فا ارطالا لعس ىرهزالا لاق 35 هسةعافاطلاقا ارطأ نيد »بك رفلادشنأو اهعبصا قرطب
 سم

 اهعباص آفا ارسم اذا ياك ةيزانا تر طلاغنو نا ”|ذإودحاولا فرطلا نفع ٍْ

 لعجو لف طو»و برسل !عح السلا هيلعلي إذنا مهاربانا ثددساىفو ةقطعف مىالفخ

 لاو دومأ باسلوب مافن عباسأ نك أفا مقرر 2

 لكلا عاركن بدي وسلا هراتحا هفرطتو وشل فرط دقالاوطشيأ افئاطلا ا

 0 ”نأترسحىراذعهوجو * اههودوناك اراكب فرطأ

 اهلا رام الا ىننانأ ورب لو لجو زع لوقو عمجاكع باو مسيو 007
 ىلعان فان اوريلوأ هانعمل .قو اهرامثصقنو اهلهأتوملقو اهثالعتومهانعملا#

 م-هف ا اهفارطأ نماهصقتضرالا قانانأ او رهو لافاكم-هلّنمت دقام ضرالا نس نطلللا ْ

 نمىاهفارط !نماهصقننو فرط د>اولا اهيحاو ضرالافارطأىرهزالا نويلاغلا

 ل عج نمامأ ونيضرالاح قتفاهخأر طأ ناصف رسف نما ذه لع وهج تح اايعاو

 لاجرلا فارطأولوتالا لولا ىلعريسغتلاو لاك اذ عربغنموهفا,مماإع توم اهفارطا نما صن

 رج نال اك رش الارمسفتلا# بهذا ذهىلا اووسهقأ أ
 5ع هم تس 79و

 اريغ أه نع عباس مهفاعط# نكد ف موقلا نمفارط | نوماع

 علت ن مل هلق لك فار 1 امد واذامكب وا لاساو "31 رمل نأ

 لوقو اًضيأ فرطلا عجب فارشالا ى ءعفا ارطالا ىرهزالا لاف "هلق لك فارشأدب ب ١

 اصئاقرلا نواك ةثالث وصب 3 موو دعلاودابلا فلا مه ىذعالا

 لاف بسنلا قرد لاوهو فير من ىشعالا تدتدللا اذه قرطلا كارعالا لالا ١
 م 5 3

 نب -ّ 2100 : 58 1 1 ١

 نهب هسيفةفارطااو ارطلاو اووهشل ا رطنالفلاقي ىمدالالاقو ٌدْدعَيلا 7 نمفرشأم-هدنعوطو ظ

 هللا لوسر ىلع نكرم اا لاف 1اىوربك اللا ددا ىلاءا , الا ريثك ناك اذا كلذو .ء

03 
 راد2ء لكو اور فكن يذلا نماقرَط عطّيل ىلاعت ه أوقهذمو بن اجو مونمةعطق ىأ !ملسو هيلع هل | ىلص

 لاق ف ارطأ عباو فرط

 2 اره رمناكرالاب 0 #3 ةجاحّلك 5 َنماَنيَصقااَو

 ميطانألا لتلقي اسو هاني ثيداحالا فاما

 ' رشعىداح برعلاناسأ 13

 | بنعن «برشوهل قو عادلا اوك هدو ةنعو هلوطا ةضضلا ىراذعلاعد

 لصالابوهاذك ةمغزهلوق
 ادهاثت وقابمدر 5 و اند

 كفو جتفلانقغ .ز ىلع
 وشو مضلاب ةعرارق

 سوماشلا ىفاك اًضيأعضوم

 فاذ_كه اصتاقرلاهلو-ق

 داصلاو فاقلاب لصالا
 1١» ةضاقلاررعو لهل



 م هي 2. ل 8 9000 خادم ا 0 اف كسا دريل 537 6-0500 شيا 7#

 (فرط) ءافلا فرح ه* ءاطلالصف 1٠

 ناكريقلا باذع ثددح فو فارطأ عملباونئشلا نمٌعفئاطلاو يباونلا نمةيحانلا كيرصتلا
 رابنلا قرط الصلامقألج وزع هلوقو ةبسمجانلا فرطلا نمدءاسالىألوبلا نمفرطيال

 انال_صهيقرخ الاف ةرطلاو مبصلا ةالصراهنلا ف ةرطدحأذ سجل: تاولصلا ىنعيلمللا اْنَيَو

 نمو لح وزع هلوقوءاشعلاو برغملا ةالص عي لملل اَنماَملَرو هلوقو رصعلاورهظلاامهو ىشعلا

 انسب ورهظلا راسهنلا فارطأ حاجزا !لاكراهنلا فارطأ حبسضودا ارأ راهنلا فارطأ وبس ليلا

 لح لا قرطلابقب و عم هسبف :رطدارأ سن انعلا وأ لافو هتاعاسرا ملا فارطأ ىلكلا نبا لاقو

 مبهنم فرط ىلع هذال ركسعلا لو>لتاةاذان الف فرطلا د موقلالو>و ركسعلا لوح

 لح زرلا عم هب ومب هتمجان ماسلا لعل انموقلا لوح فزطو دس ر رولا ىلا مهدربف

 ىذااوهلاّتيواهرخآ .[ىلعاهدرهف ليما ل :اوأقانىذلا فر :رطملا يق دراغ أ ميلع قرامنوارطم

 ىذهلاةدع اسلاوو سانلا فارطأ لئاقي

 مطقلا ةمجلا ايسورفركلدتلاك راكم لينال مسبو فرامم

 لاَ ورام ادهانعف ٌورطلاَش و هيا تا ابر نعل رلادرءن أسفي رطتلا ل ضِفملا لاقو

 اقباوسلا تاصقوملا فَ فرط 5 اّنأةرمملا كو تاعدقو 5

 هنمةفئاطلاو عجلاك عجلا ناس لكس وهدا هدرطاذاةفرطف فرعأرعشلاك 1

 مهدسأ تش ااذاناكو يللا يكياعلاق سو هماع هللا لص ىنلا نأ ثيدحلا فواضي فرط

 همفرطنيدهلعجامناو تومع وأهتلعن هش ىجبكأ هسِيقرطدحأ ىلع هىتحةمرلا لَم

 اهنبالتلاق رك ىلأ تنبءامسأ |تدد-ىفو هانا ىاما :رطامهف هتلعىليلعلا ض ب مةنماهبلال

 7 تار نسر . مؤ فاست نأ امك. فرطدح ىلعدخا ىت>توملاملا "لك ىامهتادبع

 اهوادوسو أدوسأاه در ”اسونينذالا فار ط "ان فطين را ط و ىذلاف راو كرسستح اف 1

 ' قب لبطل ن م ةدسسمع وبال اقو 95 اسهيئذو هسأرشول فلاش فزطم سرفور ضس ًااهرثاسو

 ظ ل_ءقو فرط قلب أو هفنيضس أ هسأر و هبنذناك نا كاذكو ضبا هسأر ىذا اوهو فرطم
 ه9 9 ع 7 ا ل

 ضرب الاوه ءارلا تغب ليجللا نهفرطملا ىرهولبا امهفارطأ ةّثد ىهو امهل لة نينذالا ف يرظت
 ةاشلللاقدو لاق سيذلاوسأرلا دوسان اك اذاكلذكو لاق كلذ فااخيهرئاسو بنذااو سأرلا

 عباصالا ٌفارْطألا رفارأأ عج وةاوشلا فرطلاو ةفرطم ضم اه رك ايدام فرط درسا

 تراشاكلوقكةف ةاضالانالا فارطألا درغنالو لاه كلذ نم امهالكو عياصالا مس !بيذبهتلا فو

 . فرطإ



 الكير ين انفو ايل ا ا يالا رالي ويا وانو 1

 لش اسد

 ّى عرضت ىل د نهال صولا ىف 1 لتعم تن ألباهل تق ظ

 فاةلاءىورب ايلا تاو ترا هةرضاىأ ءارسب قرا اعوذ ارظاثددسح ىو

 نأ بحي امهنمدحاو ٌلكود هع ىلعناةئبالاأك اذار اند ىمأو فرط ل جنو هر دفأمسو

 اًنيدحمتي رشا قل ىذلاتقرطا وتد يىأ ديفا غق ور وهبحاصريغ رق رطتسي

 ةمرلاوذ لاك ّ د لى تا را رك اوه 1

 يرد الان 5-0 فراش اف عوق مى ب

 ىذلا فرط ىرب نبا لاك هنالالا نيل ازيالف د شاىذلا ريعبلاك اهاوهن مدن ادارأ

 هقرطو بلقلا اهلا ماش وبوس وألا هتطودل عبو هفرخادلب مى ركسأ

 هاكحءاسنلا نهدف و رطااحح:دحا و ىلع سس 0 و رطل 3 ودق 7 رودس

 ٍ ىنارعالا نا
 / لعل رع 00 2 3 و 3 ا 3

 ضوكرتاسماللا ىدبال طوبح ل هظ طال. فورطم ىلا و

 0-00 2: 7 0 2 21 8 و را دو«

 فورطمنالف ورجولا هلنوكي نأ ب حالا ايش ىربال ىذلا نيعلا بيغرلا لاجرلان هفرطلاو

 ةقانو تاس لوا هيدا ع 0 الا تقر رطتساو هيلاالارظن.الثاك اذا نالغب نيعلا
 ويوس م مم <89 هم هم ِ

 فرطتست تحاك صاخب عال ىلا فا ملا ىبمصألا فرطتست حك 0 ارطمو فرط

 دشلاو ةضوردبةضْور صايل فرم تناك ذر ةقان مالا هريغ

 سعال منعت راسا وأ # امتار 39 صف تقرطاذا

 31 انطآتعرئ تقر وادا رسكلابةسقانلاتقر م كلل اوقرد سم قرلملاو ترا ذا كو ربو

 َّ د رطلاو 4 اوس قراوط عاس ,وردحأ اوه لعتشنال ةفرطةقان و قوذلا طا اوععرملا

 دا ىلاءان الا ريثكش هرطوفر رطل بردد.سنا ريك الا دل ىلاءان“ الاريثكلا ب سنلا ف

 فرط جلا وف ةرسثشلا ىفءان ايلا رثكلاوه بودل سيقان سيبك الا |

 ىشعالا فريشلاىفءان الاريثكلا ىف كارعالا نبا دشن اوناذاشتارخالا فا رار

 دام 1 ا 0 ”لراس لك تودالو نورمأ

 وه ىنامعللا لافوءان الا تسلا الاودي حديد ةو ىرفوملالامةفار طمضلا »قرط دقو

 03 وة ءد ع

 دعملاوهو فرطلا نمذوخأع بسلا رلاو كرا ةدبكال ا نم مدنا ىإةرإلا

 تفرطلاو فاقلاءٌقرطلا لاسقفدالو نبا _ةعصو لاك قرّطلا نما ىلا مسن برق ؟ىَدعما و

 اذ؟ىدعقلاوىفرطلا هلوق
 ما لصالا ف طرص



 (فرط). 2 ءافلافرح « ءاطلالصن 4
 . هكسمسم ربو رسسسمم موجع هنااا ناسا هس طا واطلق تكتم ت10: 656 تعم تصح جهت تاسع: ١ ١ حس سسس جمس تسمم
 5 - و اجدع 80 ل < *ءدومو 1 : 1

 اعدقءا الا نعهتنروامد.لتلاودالتل اوهنف :رطتماو لاملا نمت دحتسا ام في رظلاو فراطلاف

 ىلا ارعالانبادشن ؟كلذهدافأهف 2و ةفا طقه

 - < و ودم 3 س : . 3

 لئاجل تاقرطم نما 5 ةيصملاخالا اهودأتو رول انه لصالا وه طن هلو

 هدو و هزلد طاع راضم هنسئأنز مس م

 ةأرماومأ ىلع تنئبال فراطتسمو فراطتمو قط ل جدو مهو بن هولا
 وداي اهرب ف رشتو لاا ىلا يأن فيض ال تن اذا لاجرلانّةفو رطم

 ىلا اواهيلا وكصراصبأب نَدَمْطىأ م ك2 أ تفر ةرطد قاشدلا نا هتبطُح فدابز ثيدسحف وا
 مو.

 عضومه.ف لوعفملا عضودحاو ىلعتندال ىألاج رلا فرط ةفورطم ةأيعاوابهتذ رواهفرحر

 ةعطللا لاق لعافلا
 35م

 حاط ىيعلا ةفورطم نمدولا د ناهس برعو ىلاهلا لْمّتنك امو

 ةماكلا لضالفااكريسفتل ا !ذ هو روصنموأ لاك 6 دولا ةفورطم نم حاصلا ىفو

 ص لكل ف رشتو ملت ىهفاسهفرأ آط باص ىأ لا رلا بح اهفرط دق ىلا ءانس لا نمةفورطاو

 ىرغوألا .ةفو رطم تيم« كاذاود وعوأةقرطاهت ,طباصأامن 3 اه ل الابلا و قدك

 والاب آو بخ اصالو:أ سها لعتدشد ار ىفهدروأ فرط ل-رو هلوق

 1 12 دولا روج ىلا كلان وهايعف ىوماتلا
 تاطفَتب يراك ةمحم ده * ىبتسأهف نإ هور و حاصلا سنو لصالا ىو 55 داظ * ين ا ,نمعلاةف 4 : ء .

 ينعم راجَر ذيةفرط لاقو حرشف لاف فتك

 دست[ هفورطماهلسر ىلع « انلت رينا انمعمسأ الق ناذا سابقلا وهو سوم انقلا
 _-2 سد دس م . همي لا

 : 00 م ا 5 0

 نمىدقاهين.عؤزناكححدا رأف هقو رسطم ىهقهفرطاّمد اصاىيلاةفو رطملا ىل ارعالا نبا لاو هداغت امدقتةةورطم ْ

 0 ه9 0, 1 1 . هد يشف

 ُُّث هرطو هملارظنتىث لك نع تقرطا اكن يدلا ةرسسكسنمةفورطمىلارعالا نبا لاهواهماخرتسا || ةقو رطم دخل شتداه

 مدلا نمءارجستقتاضيأةفرطلاوةفورطم ىهذهنسع ْترطدقو ُتَعمدقئشباهتنصأ اذاهنع | 2 هرطناف لصاللاعدأ ف 3
 دف ةفرطدلف ةرطق علصأ نحب زل دبع نيدح ناكل آصف ثي د>ىفو اهريعو“ و هرمض نم نيعلا ف ث دحت

 ٌتوَرطلاقب تيكسلا نبا سأ لا ىلغ برشلا ىلا لقت نيعلا فرط ىلع برضلا فول لسصأ

 نرد قزيمستتلاو رزق رض هنع هفرطوئث نع هتف رصاذا هفرط انالف

 دعبل نعيدالا كفر د * مولا ونا

 نبالاف يدقلا وم وزيد فرطت ل ىأ نعال صب فرشيلوقي ىرهولبا كف رسب أ

 هدنعل ولاف“ #* مدقالا نع ىندالا كفرطي « هداشناناوصوىرب

3 5 

 دك
4 



 10 (فرط) 2 ةافلافرت « ءاطاالضف
 ه. مو-

 ْن مْنَضْ صعب ىأ قا ارذعالا ٌسْغ باوضلاو فرصته داك االولاق قارأ هسجف

 ةرئاعيلانقأ نيعةسفراطبلاملان نءةءاحو ضرالاىلا نه راصباب تايمار تار ع مه راصنأ ْ

 لمخاو 7, .رسكلاب ف رألاو ريثك لاما ىنعتفزاقب تالا تولوا ىراهوملا باع

 نه سل ىذااوهل قو ننال فرت قسلاوئاوقلالي وطلاوهل وويل ركلا

 ؤهوذيز ون لاف ف فوط لح نمفرظش :رق لاقي ءانهلا أ الات ؤرظو تفارطأ أعجلاو كان

 ثمللا لاف ركدمشلا ىهوةفراصو نأ دال اهلانةفرطس رف قاسكلا لاهو ةضاخروك كل تع
 8و ب

 سبام نم سل فراطتستتلا اوهلاش وثاهتم الاول « الا تعي ف از 0 ركلا شرتلا فرطلا

 مرك | ٌقردلا فرطااو فرطااو م اجتْدملاَسدْندَشةفَوطو * دشنأوةقرط نالاوهبحاص

 رجس أن بال ى الا نبادشنأو فرط هعمبولاراونايفلا نم

 هاهو جم ووو.
 اروسأةع .ربابخ ع هداعط #4 نكيإموقلان ما ارط نمل

 وهو وسو

 رعاشلا لاقو هعضومفرزوك ذموهو عضو م هنعز وةرهسلا هنولن الش دعلا ىنعي ظ

 نافلا نم حرك ١ وللا تي وذو لصين ره هزألا 34 فارطآلا قناسْعْنم ضي 8

 ا و

 م رضق رواد فراغ 03 لهاكد مَعَفَلِئامالْعْا و لاقفأ

 مثنص ع أ

 هبعافدنمد أجابت أ [شانالف ثنو هل.قادخأ نميز شقي :رافشللا أ

 باتت أدعب صولا ضعبلاق فلا مس الاد

 او اه و- وش هد ا
 نملة فرط اوسنب دفا ارعلار يب وبما يصوم ا
 مالكا ناوف ايبا: اقوا ىلا ازعل نبأ نعنوكيب يغيب رتشط# شو أ

 تنقيط

 فأما قرم كانتا قر دبا مثلا تيرس داير اطمدع ىلا |

 املا مفراطلا و بع ةيراعلاو دادس وةفرطل 000 ومالا فتاتسسم | |

 راو مكمل فو مضلاب قرط دست عايل مالوبيلئاوداتا فالشعر تدعم

 ظ حامرطلا لوقو داتا لاملا فراطلاو في رطلاو

 فاوتلا عمدالتلاَنامزو * ثوعناسحلا شراوُتلادف ظ

 ةغلانوكيذأ نو ماعتو بحا مك اط وأ قار ,ناكش .رط مينوكي زوي

 قيطتسا ىذقر رطيءامشاذا تالف قر هرطأ و هيعماسما آملا و هئاَمَتْفَر 0 دين

 ]| ديلتالوم .ريتطالودلات الو فراطةلام لوقت نزعل اودال_تلامعنارت اراقال دق او هوب رسل ف
 يي

 كا وه 2 رص ل اوق

 ةدامىفدذ ثنو امه”دلههملا

 لانههرسف و فاقلاح رو

 دحاوعيريصلاوغيرقلاو
 هوجعم همك ٠



 ' "ا اشيا "لي و 70 70 "ترند 1 ليغ ل ا ير

 (كفرطإ) ٠ ٠ .ءافلا فزح « ءاطلالصف 1

 اقلط دعمت جوبا ىلا هاون فشالاو فشلت عجب نأ عفان دو ْ

 لافت اعضومرسسكلااةفْمطو فْشَلاو ع ىَأاهَسَطَو رصتقارسكلا.ةفخط هلوق

 0 ىذلاو ىرهوجللاعنتهملع
 هرعش ف ىذلاو ردا ا ربنبالاق || هعيصمهبتك فلا ةدارز

 رطامبيضاه وذ موب لطلا ن م # اشير اعقصةي نا د

 »5 مو

 بف ىلعّني ري ماطسي ة شع 5 انامَسو كو ام ةفَ ربر حلاو :

 اهبار دوام نساعتع # اهمانس نم نآاملا قوفاك ىلدملا لاكو :

 ١ رطامبيضاهأوذمويةْمطي اهتيِرَصأاءاعمدةيرا د توقادهةيسو سوماقلا ىف

 2« ل 69 3

 لثمماللا هدا نبكالط ب واقل مْ ,دذشلا ب .وباق لععو ربىدلةفحط 0

 ناس لابد ردح

 0 ” هي قبلا 1

 ؛ حتر لافوضماخا نبال 4 انشا اقل رض « رخآلاقو

 عاقل مذا فأي #3 اننا احد اع

 وه #2

 بارو أاورئريزتناة فشلا .ةفيكطلا بارغالا صفي لاهو لجرلا لامع عاعالاوقعللا مدلل

 مو.

 قامطا فرطلاو نيعلا قرط را (فدإلا ضماحلا يللا مطلا رس قو أ

 1 اةيالا اورطاو هرغش لوح ل دقو املس امر 'رطفر را قرطءد سس نبا ندا ىلعننلا

 هق 7 وهف طد هو ةرطوف رطيهسقت :رضبلاَف درظو 3 ابا ريصب َسصكلاقير اخنلا ىف وشما

 سما رطل هريسغو بي دهعلا فورمولا الاوز باصأ ذ امال

 ىلاعتل اك وةعاجن وكن واد ١ ود نوكسف :رد.- طم لصالا ىف هنال مجال و سس د ارضنا عماج

 هى 2 هه و 9م و ء وما م 3 م نب 7

 ا هيو ةرطابتياص أو هننع تفرط لاسقي هريسغو ا!توش انعدم امإفز أ و مهنرط ميلا تارا

 062 معو :

 امتوفج تكس اذاكر فرط ليكنس ١لاقؤ ءاكيلاننزحلا هذ ل |

 الح أ قظأ اذافرط رطب يصب فرطو نويعلا ىنعي فروا ءارتالناكجوه لاقي ورتب

 تلاه لسع ثيدخ ىفو نيعةفزسط نفع رسال اي هقول ةرطكاذ نمةد>اولارش "ايلا ىلع هينشج

 ْ ديلا ضيق فارطالا ضع تدار فا اراشطالا نع انسنلاٌتانداج امس معمتلا ىذرةشئاعا

 1 ليزاب مابين جيلا لاو ءاضعالا ىهوفارطالا نيكست ىنعنريساو ةكرللا نعل رلاو

 هس عج رلوردصمننالءمعالو ىئثيال فرطلا ىرم زل لاقو رضيلا نضع تدار ن يلا

 ف
 تا



 9 داك ا و ل ا ا ا ال ب رو ا ا ا ا ا

 ااه 2 (فغط) ءافلافرح #« ءاطلاو داضا|لصف

25 

 ىدعملاةغنانلا لاوردحوقةشآ رم“ الا نم قاضأو

 ارأعو فض ن أريكشلا ناكو #* "هلدلو مون نينا ذا حامل

 ثنأتلا اويلغ النام الثهدنع تك لاش مان“ الإ ل

 ىلذهلا بدو لاق كاف وهم ل رماة ةوضملا و

 هو
 هسا تفل ص ري د3 ةفوضل اعدىراجاذا 3

 م جس -

 ةسفوُمَلا ىلع هجوأةثالث ىلعىوربتدب هلاك ءودضسو الا لييراش فلا

 ٌْ ناَنأ 500000000 فان قاض برا قاضر ببقوةفاغلاوةفشلاو

 اضمل قون اخ ىأنيفاضُم عم نيام كان ؟هلالاقفهآ اجدابعنب سقو اوكا

 ه7

 00 ا ةفاضا نمد قش ذارمالا ن ماض اباَ

7 

 ههحوو ف اخو هنمردح ىذلا مالا ةفوُضَلاو هنمّوّّشأ ًاوهفاخاذاق اضو الان 8

 فئانلافالاو ردصملا»فصت م مار 1 الا نع مروا ةفاضالا ىنعجاردصم قاضملا لع 1

 ىو ىداولاو ل بحلا اب ّتلاو هتمحان ف ىأ ن الف فيض نالفو فاضُمال فسم
 لاقل دلل ف يَشلالاغُألا ضع راعتسا وىداولا ٌبناجٌفيضلا بيذهتلا

 ه 6س

 ريصقلا ىلا هيغضد اوت د رم نمتكرواذا ىح

 لاكبثمبارسكلابٌكشلاديزوُأ اضن ىداولا فياضنو

 ةم س وج م و صو

 اَلَسْنا هيلعْرشت ان اذا 2 الطألا دبا دوعن عبي

 قوهشمضب اوراصاذا موقتلا هقباضو فصعت همضفاقلاو نسا اج برق هنمترصاذا ىنعب

 ود وه ىو سس برس

 ةفانزيتأولا ناب كيستلاودق ؛اضيوىداولا "نحل ىاومك نبت مويودعلا نا ثيدحا

 كْذهلا َقيَرَل الا هن 1 ل تدار اهيعمما ذاك 00 اتوصملا فرضت

 8ةعو <

 موسع 5 اوك اذاني نم

 هب لمغل هن وصلا فين دسع ىأةياورو هن هنوصملا ينام انساه راجل ليغلا
 لاف نبل نوكب حشا ثيل كر هزالا (تنعط) ( لم لالا لصف

 ٌقايّطلاو :فماطلا (فنط) ءاهلا نمل ده ءاننا ل دغاو ءاهلا.فهطلا انوفا

 يعلار :ْصلاٌق مقر رلاع دن رم باصسلا
 ع هم «وج<

 بئاصقعلا ىاطلا ترو »ع رداقر عدلا ىلع ال قيعأ

 لصالاب اذك داسع هلوق

 هأ ةدامعةم اهنلا فىذلاو



 لصالاب

 خلا ةسمللا امدام اذا هلوق
 هدشنأو لصالا ىف اذكه

 « مليغلاةمللاوذّرفاذا «
 ارورجمهلوق ىثت هملعو

 هييفصم مرتك لا

 ش (فيض) ءافلا فرح ه« داشلا لد !1+غ

 و ساد مج -

 ظ تبوقو بور خا تندْسستو تبَصو فت سمشلا تفاضو بلادي 117

غلل سمشلا تمص اذاةالصلا نع ءملسوهيلعهتلا لص هنتالوسر ىت ثيدحلا فو
 ع بور

 لوسر ناك تاغاش الف قديدلب هنو لا فرضي هنعَقاضْنماَْصُفْيْصلا ىعس هئموتلام

 بورغلا تفمضتاذاو عفترتىحسعشلا تعلطاذا اهيفّىلَدن نأ اناهثب لبو هملع هنئا ىلصوتا

 - ٌفاص ثيدلا فت سدا ىرخ اة غاهيفو ةيمرلاو أف دهلا نعل دعمهسلا فاضورالاٌّصنو

 ظ كاذعت ضني 1لاةركبأث يدح فو داضلا,َقاضش دملا فاي ىذلاو فاض جربها
 بيؤذ يأ لوقوتاّدعول نع مىأردبمو ْ

 ظ اما وو اكيضمااهلا صنت و * 0 ”اودَفوعشلا ىوأناهمسداوج

 لدن ناب م قولا قانسماوردصملا عشوم وعفا م مدون داما ا اًمتاضدالا

 لمعتساامناف فوُنَلاةَوُعَدْبِعتنأ + ىلدهلالوقامأوةوقدبت سلو لاظنالاو

 « نا .لزاوجأ نمنح < اوقوضلءانفلا مساكلذلهفاكدئازلا فذح ىلءلوغفملا

 ىلذهلاو د درلا لاك رشلا, لقتل رخلا لا فاضملاو عون عسب, لاق نمةغل ىلعفوُسلا و

 ”مفلاةمللااعداماذا 5 اعداماذا فاضملا ىمدع و

 نبا لاك ةمآل ةغصلا ىلعارو رجماضيأ قالطالايمريغ ا ورواع قرم اللا دسع وأما دراذكه

 َِن لعل تعبا رلابرضلا نم هنأ ىلءناكسال !ىهامنا ة<دعااةءاورلا نأ ىدنعو هدم

 «مررملا علطاذا تمعن اهيفذىرتالأةرور حمو ةعوف سه تناك اوم ىهفامةلطأ نا كنال

 أ ليتل: تنكماذاف « رغما هحاضن ىضقأو# اهفو اقفال قا اذدبعلاو» اهنفو

 براعم مكح نمحررخي لفل برضلا ناك ءاوقالا نمةعطقلا تسع "رغم مال |مررملاتلقف

 ةفرط لاعهبطمحأ ىذااوهو برك ىف املا هنمو هنا ىأاذكىلاهئفْسأو

 دروتملا هته ىضَعلا ديسك * ابنك فاضملا ىداناذا ىو

 ىدرالا نيج نسا وبلا فاضل نعهاشي[فاشتسملاوى :رب نما لاق ||

 افانتما جاع *و راف مدقأدقلو

 اقاسضلامذ اذا ف دعسشلا قدمكدق م

 دشنأوفا ارعالا نبا نعدملا أ -نالذىلا نالذ نمتفاضتسا أو
 59 س 265

 اهنيضتسم هقحنعتصأف كك !نع بشل 0 وى اسوأ هو

 فاضاو



 11 (فيض) ءافلا فرح د داضلا لصف

1-0-7 > 

 ىئ راذا هنالخ دم كلذو ةرثكلا ى ىعمايدارملانأىف »# امدلا ظ20 5

 يس ءالؤه هلوق بد ذهتلا : نو ريثكلا ناغيّضل اهبل نزل كلتطا ف محب ىلا لجأر ارهفامضالا

 لاك «اهلاكفبسو فيس الاو ل يفايستو وشو فاي يفض الؤه لوقت فاسضأىأ
 2 خا ةددصعس 26 ص

 اير ةفاضلل ناس ب ءاخ #3 ةقيض ىهودم ا هةلج ىف تقلا
 ”س م 2 م

 ْ لاق. ضئاج ىهو تجب امنأت يلا يفشل نار أ علاوي جيلا ازعفةديعوأهفرحو

 تفاضىأ فمضى م وهلوق عم لسقو ضخ ىلار صل نمتلاهانال ضاج اذا رملاتفاض

 شارتولأ لاه ةفايضلا هيلا باطءفاضتس اواهلهأ نايعضفتليلا

 - نا هه < هس ه 9 م م

 مولا يتلا عافاك « هيل تفاضءا رعشلا ا ذاريطي
 و «نوسض . 5 0 0

 عيب ََن لمشو 3 9 هدي ىدللا ن رفيضااو فدضتسسم هنأ عبل مش وق دقي رادفيضتينأدارأ اذا - لا ناك
 2و

 نفضل را وكلا ل وعض ندد م و ه ا. وبدسرغدذعهنمق تشم فضلا

 رخال عبس سلو ناعفوهوةدن انشونلاو فيلا عم يبصرعلا

 ل و هه دل دوم 1

 ناضل ف ةوصلا ىرق رعت دامىد 6 5 نديصف رضا اج فيضءاجاذا

 اراد م بصي كر ؛ ون ةدعاسلاق فاضأ كلذكوان دولامهسلا قاضو

 ماو ايدول # .٠ هداتشو اويل فاما

 0 | او سا لاق 0

 ٍبَْيَسِيسىراحْل ىلا 3-3 5 ر ”ويطانمش نادال
 يل

 مهم 89

 قو مهم سلم وقل طير ال فاض مدلل ليقدم دو اهانلمأ وهيلاأب ر رويطاتتلا

 الي ا 1 000 ٍ , :
 موةلا,قزلملا فاض او هقضاه سلا هفضل اتي مدن ىأ ةمقلا ىل هرهظ ف يسنمثد دنا

3 
 ىارلال اه هلت أ مهلاهفاضو

 اليخ دوج" ارنامع د ا و فاض“ لأنا دل

 دي زمالغتللوةكمم الا يلا مسالا ةفاضاو فوج حاد "الا تايو هيج نيمهلادح تايىأ

 نازوصالازبولوش رعتباو نهسضنلةلاضالاضرتلاومسلا اشم ولا

 7 لو هلا تفيضأ اوهفاضال ا ىلا ميتحا ا ملاهفرع ولف 4-سفت ا الدنال «سفن ىلا شلاق

 د-ةفدب زب ترم تاقاذا كنأ كلذو ةفاضالا فرحءاملا ن ومس نوب ولا وهملم أى اءىشلا
 ا 8 ١

 (رسشعىداح برعلاناسأ 19 )

 لصالابا كك هيلع هل ]وق



 اا "ارا دوال

 هلام قءزي-هوق

 زيد ةزرحةدامىف ىف اوما

 مدقت اة اهلوق لوقو ىد

 ةرمسسهلا مع طنهطعض

 هسينك اهنا

 هيي
 0و2

 (فيضإ)  ءافلافرح « داشلال صف 11

 0-00 معأهللا و عاركن عاف 9 دكت وص *ددلاَ ءقاض(( ف :وض])ءار ١ ردع

 8 © لى 825 خم دس ©

 و اهفيسضهل تريصودب تزن ل قو هي هيلا تمول طهي ٌتازثه ف سصتو هفايضو افضل جرلا

 ؟ةقك

 ل

 89 ب صدو - ع 368

 انشا وفرز تشنها شوال

 عقهويثده م وه

 براصَءفاعىْدألا تراك اهةضأن أ همشخ ى عزت

0 

اضا_معهقلا ىضرمشناعثودحيف و زحةج رف رسفدقو
 ش وه١ارغسةقعاث ماف ف:ضاهق

 ءودص ع ع3 ه6 لع س 01
 هفضاو )00 هتفاسضف هي تارئاذا لجرلا تفضن 1

 0ك سوات مح

 هلاٌلاممىأ ادكىلإ 0 موه بق كلذا وم 3 رو ا | راقت كيلا 1 |هتف.ض و

 ثأا اونأفزب هلا ليزتتلا ىف و كلذ ىلا أل اذا (ةفاضا هس وهنانالفنال-ةفاضأ لاش وو

 فثذلا فت.ددىرازقا ١ ةحراخ نبءامنال بلعت دشن ًاوامهوةدض

 ةص حك بسص9) يتاح و

 فرح َقئاو مارذا 553 هفضا نأ كح تنأ ارو

 اذاهدصلوق اوه فق وكل سن رت عويمر لاق 37 دو ودم ا اذن رامغتاو فدضتلا هلراعتسا

 نأاوأةدوعسمن.اةءارقىفءاجرلاتو همءطد ماذا هفاضأو لاق ماعطالا فيدضتلاو لاق همه

 "01 01177 كلوت ددناو يعاد عاق طوقا > .لاو 5 لافامهومااهوَُ
 0 وأو اواي ةةفاضالا م ةرلأت مهو. .ظ,نأاو اف لحو زعاوولا يس فصأو

 ىثعالا لاق اضن إآظ8 «نأهنل[سهتفصتو ءاوصناك امهوُضي
 ا

 ادئاك“ ةنامدلا ىل لم ارتسو 35 هش انتل

 : 9نودلل م <

 فضنملا دق و 7 ,وقن و #2 ٌلئاك و باعيال بح اَمو قدزرفلالاقو

 قو مدخول دعكع لاودح ا افيضلاو فايشألا ةلزئمهتلزنأ هدْفيَصلاَعبو

20 

 نا ىلعنوهشن الف ىجاض* الؤه همفو ن نيمر 0 1! مهاربا فيض يدح لان لهزي زعلا لد رلا

 دقو قاف وصور ور باين متوكيف لذا اوهىذلا فداضعج انههنوك د ًازوعدقافض

 ْ 17 او 4 نط حا
 لاكن اغيضو فويضو فاض أ لاقتيفرسسكي

 ست 6 <86

 هلحا ملا ىح ىلا ىلع # اًرودعناكفامضالا ٌلرئاذا

 هلوقكس لواضي اا هانعمو لَا اظذلبانهف اّضالا دس ا لاق |

 انفايساو#
 3 89 رد



١ 

 101 (فقذ) 'ءافلا رح د داصلا لصف

 .ءامتدرولوقتب رعلا لاعوءاطلا#فوفلتملانيّتببلا نيذهىاسّشلاور عون ىورىربْنبالاق
936 + 

 9ةو

 ىلءريغل ف 0011001 رىنامسللا سو كلَذكهسيلعُف ةوةضمنالفوثسللا ءاكح كلذكو ريغال

 «رلق فضلا هدس نبا عسشلا ودلك الاوهو وامل كتودولاكملا» «لمنودام فدل رمش

 نوكتنأ ف م اوذازلا نمرثك اعلا نوكنتنأ ُفقشلا باعث لاو ةلك الاةرثكولوكأملا

 لامعلا# هلاةراكتسلا و فاعلا ن مانا هداك مشل لق واسعا وةيشاغلا فشلا ل.قو رادع ظ
 ةددو

 ثكتتلا سيلا

 00 ىعدو شاركو * قع وءامدلان هىَدَتحا دق
 ةموم 4 6 2 7

 2 ال وهل غش فقضال# ل جا و هلْزن 00 2
 < ه-ء

 2م وص

 نب كلامك ورو ةدشى فقص شعل نم م-مباصأو عاتمال اولايعم 2ك ,ءهرغشد الىأ

 تس ىلعالا ملورْيْخَن مل سو عاقل سووا لور عيتاملا "نسل انثدح لارا 3

 ماعلا ىلع دالك فلا ] .اشا لاكتو سانلا عمالو ان لاةفاهئءا انوديت اسف كلام لاك

 ىعب لد قو ثد دولا مطعي رسف هب وهلة مار ءالانءاو ةدشلاو قرضا فصلا ديز وأ اقو

 ةدشوقمضبالا عسشد لهانعمل قو سائل اممنكلودلسواخنو ايش كيل ىلا ١ ٠

 يحي نيد سابعلاوأ لأ ةلقو قيضبالاٌعَسْمَي) لوقياضيأ ةد-ثلاو قرشا رع
 ناكو لاملا رادق لكالا نوكتتنا ٌفََلا ولاملا رادقمن مرتك هلع الانوكت تف ّمصلا

 نبا هفاذك ول لوك ملا غلسردَقن ماددعرثك ادعم لك أن نمداكل ًااذا 1 .و «ءلعدتتا ىلصىبتلا

 هيلا اح ىلعىأفمَح ىلع ناسناللدلو ىلمععلا نبا ةجاذلا فق اوألةلا ُفمَصلا ىارعالا
 7 رب كه د رك م سب |

 الع واع ووس .وففضشدعل | نم ممباصأ 1 ىعمالا ددحاو 2 يد - و

 ىئانبصو اق برعلا 5 نمتأ عا تلاوة جات أى أ فّمحالو ٌف غصه بلع ىؤرامو شما ةدش أ

 هب وس هاش قَصااءارفلا ويضال اوفوُه هياعرب ل ىا قالو فتح مهلعو 0
 8م

 "ىرمعلا فيس ونفالا لعاب هنكلو مالا هجولاولاق لاحلاوُهغَّمموقولاحلا ُفعَسل

 ىو 2

 صالا نملك ىلع ىأف مص ىلءهثسقا لاقي «كقصالو نو هيأرف سلو # 0

 اهتول قءادمر ىه وابتعد عبد أملا يرشح ذادارقلاهيشنةمههق لا عهباوفّصلاو

 ْ دال را فوغأتلا حزنلا فق تسال د نّسبلادشن ًاوالوغشم ىأافوفظم



 كيب نب ع رد حب د نتييششحت ا يرض يع ضو او نيس ا ولاا شت تاي نع بلا نروح
 12 كن فمي نرجو 1 : 0 7-9

 (ففش) ءانلا فرح « داصلا ل دو 11

 : وع س جم اس 52 و 5 00-0

 21 فوفض ةناكرةناءلح 0 كندعلاو هنانرتك ف وُقشْسَو اقتل انك: لاترتك ١

 7 ود هم را

 لوا دا ةعرتم برغلا ف د وعض نبع نمدودو حامر طلا لاقو

 5 م ىو

 وهاد هءارفلال )اهو لاك كلاب اذاسضاصأةقاستلا ٌتئَيَص قاسكلان هكدا

 اعيجب فشلا اوما الا ىلع ةباصأد رم فقخلا لعد ماب !ل_ء2ْنافّبّضلاامأف اهلابكّصلا
 و ريب جمع < 6

 أأونأ اهلك "ككل ايس اذااهمو ةفتماتلا ل ىردوملا فض تعفض فضل نملاقدو

- 

 ىذلا ارهنلا بناجر مس كلاركقَص اوهل-اسرعبا هفّضِو بصشلا ةعساو ىأ أ ف اًدهع ورع مكنو محفل بذل هلوق

 « فانا لعشاق « لاك ف اغضجلا وقص ةقشلاوتناتا مر مع سوماقلا فاك
 "0 راوسااروضننو ؟لايو رسكلا,ةةضباوصلا ىدشقلا لاو هدا قرت ىداولا سو ١

 وه . مع ص 3 35 : 02 1 :

 هومدقفحرراوذتا عم باب نيهللا يعش دح قو هاس ماج ىداولااندتضو همقةغأرمس كل ارهاب

 يو نماتت نع

 اهيبناجىأ هنوفج ىف ضف ةيفهسهجوهللا مّرك؟ ىلع ثم د> فو هقنعاو رضف :رنلا ةقَص ىلع

 دشنأو فار ءالا نبا نءدابناج مورا اًْعَصو نجلا هراعتساف :روغلا ناجح ءةلاورسكلانةفضلا

 2و اما د

 ةقلباوةَفضلاو معاج سانلاةَفّصو والا هنسْفدالاهْعَسو 5-3 0 ان لصالا طيضاذكهعديهلوق

 6 دامه ةه_ءلع

 ةفض ىف نالفلخدشم الا لاو مهتعاهب فك أموقلا فض تاخد ىجمدالا لاق مولا ةعاج قع نةرزف 1 7

 289م ه2 ه2 هأ ءلرت ىندععدونمال عفد

 ع . هلت ع نفك ًاانفيقض وانما ن مثالفلاش دس 7 لاك ووهيعامج فاعأوم 00 1 وَلا وينعم ردك

 داب و] لانو, بلاومأ سنت نو اتتمموقدز ولأ وومالا ان حادا انام :

 ة*5و ع 2

 ذشنأو نوعمى أن وفاضتم

 3و2 < -ِ

 اهنا ردنا 1 5 اب !ىلعاضو دكت حارق

 تالءغلاق واهعمتت ىأ

 فضلا دعب سانل عما ىتح 53 فعلا قوفو فعلا ترام

 اوكا "و هنمةدحاولاْمَملاةَقّضلاوءاملا ىلعسانلا ماحدزا فهلا وعامجادعبا وقرغت ىأ ||

 مهنا ىنايعللا لاكو بوةعبنعا اوفاضتءاملا لعاوفاضت ديس نا ةسلعاو مك اذاهنملا ىلع هاملا ىلع اوفاضت هلوق

 ا مالا هيلع ريم قى ةراكلا و هملعن 1 ود 0 راع 0-00 اوناضت
 نبا وام كا عجاربأو

 ها تكسلا
 نر 001 . فوُددلاحَدلا وَ

 لة با ناو و والا اختم نست ارتبلا قعقواذا ىو ملارادسملا لاق

 لاو



 ل وو ع و "5 لال ل ل ا تر و اراب يش نب ان
 1١ / 3 ا ا ىادل ١

 0 (تفشط) ءافلافرس « داشاا لف
 00 ا ا ا 2 2 2 زج

1 
 «داعل [1قفعضلا"اجرالا# ٠ هرعشو حادا 3 1 يدح ىو عماو ةمائتل ااهلس سدلرداصما

 ٌلداهدعي جا اهنا الاو هب الا قايسناف نيفعضٌباذعلااهلفتاشي اع هوقامافرجالا لد ءىأ

 هوم و

 هلوسروهّللَن 7 مف ول علا يلزم ارناف ز هنيفعت وقتا راق

 نغرعغلام لد مرحالا نمنةموملا ت اهمال ىلاعت هللا لعد اذاف ندصاهرسأ ا اكاصلمعتو

 اهريغ يذهب ام ىلثمتبذع ةشحافي نهادحإ تن اذا كلذ كف ةمالاءاسن راس ىلء نها اليضفت

 0 ]وةادهو ىرهزالا لاق ةيدع أه الث ةيصعملا ىلع 5 وني رحأَذع اطلا ىلع ناسا ,ودعالو

 امهردئتيطعأ نا نولوةمف نم فعضاان ماك برعلاوري غتلا له لوقو نيد وضلا قا

 نودب ريمه :وفعجلا اود رقع رولاق هن ماضوع نام-هرذ كلفن ود رمهالثمىأ ءافعض كلذ

 ةشثتلا نأالاهبس أب الهدار فاوو] ثم نودي ربهفعض كإذ امه رد ىتيطعأ نااولاهقف نييفعضلا ىنعم
 هباعالو ناقل 1 :موةلا فعضو تانسإلا ىففاعضأ اوذفعضم لجر و نيس>أ 1 وس وص ع 1-2 دك هو

 و ان 8و تا

 لي اهنطب فعاضةرقب وام ء دم هوهذ ل ل 59 ًاومهيلععَصلا

 ةيورلاق مل اهقوماظعلا فاعضالاو ةفعاضماهداوب تراصاهتاك

 لاق ؛ دش دحاولا اعد لب فاعشأو رولا 5 فاعشضألاو بال نب هللاو 5

 روط 0 افمعفو نار ءانعيسي نامت[ قنا مكر مارا هوا ًادسملا فاعضأ

 1 ه معمم و
 فءعسم «ضوط لاقي هم هم زم الا عش | أوما 0 1 م موقلا ٌفعْصأ 5-5

 هو
 هندى يفّيوقلاف وقماك ىوقلاشباك : ةقيعسطهسب ادىذلا فعلا أو هيدي ىف فعلا فعسمم

 هنساد تناك نما تو لس و داق ةيوقدتل ادىذلا ىو

1 

 نوريس مهنأدي رب ر فسلا ف عب هباعجأ ىلعيمُأٌف عملا هنعمل ىضررمت ثيدحفو ٌةفبع ةفيعض

 ىلا هيت أ فبعد وهفعض |ىأريسساا هفعَصو بك راارمأ فيعضلا رخآث ب دح قووريسد

 ةفغُلا (فغشإ) نيتقلح ماحس تاهت لم ِءوُضْتلا ع ردا ةفعاضملاو ف عصا

 بوقعي نع فورعملاوهدسسنبا لاق نيغدعتءاني لاهو عا اركنع بشع ولقي نم رتل ذخ زا

 دشنأوع رمضلا مّصضل كاذ راه فكل بح اصلا عفن رعأ هللا 2

 اراصتا شكلا "اكيلايال ل 95 وقل تاذمداوقلا قصي

 ناسا تيا لد اقل كعب |لمقو نيللا "يلملق ىو ميملابا راصتماى و ربو

ُثْدَدتو ع صل لعام ةيبيعل 0 سيفين أوه
 ُ ةقانواهُمسأةقاشلا 



 لطالااذك اردو هل ]وق

 1 ح رشو حاملا ىفىذلاو

 هتك ادرفو سوماقلا

 مودم

 ءافلاق رح 5 داّصلال صف اء

 سس و

 هنمفعضامئ كلا فرعاضت "و فاعضألا و وذ ه.ةمقح و اهفاعد 0 هرمنا 7 1

 رم 6 توك ناو : ال ضرالا بشان هئايضتامدقل هلا شامتادحاوال هن هربطت دحاوهلا نذل
 ري © مع ى و وس 0

 فوعضأ اوووعضموهفى ل تش اودي "عن نم يغلب جعل ا

 م ومو و و2 و 2 0

 الصافللا ل نا مو ناجل 00 ا و

 يا ىلا تس تعش لعمباذاج ناسا عرج ا

 ٌفءوضدن "كف عضباذ-عو اًض اكانيدسل ته .رسفدقو فعضهن 'اكراصف ةانِثو ضع ىلع

 ناذعلا انه كعاضر ةننسم ةسشح اهي ن سمت ةىنلاءاسنابلب زاتلا قو ضد ىلعهضعب
 "سا م - :

 قد

 ع الأ دمى ثواب حاولا لب. أم مديسمو لاك فعضيورعوأأ ًارقونفعض
 2ع

 ادهى ره :زالا لاف هيدع 40 اذعلا راصْنيفعضمع ءوضاذاف: 0000100
 5 م

 لاق دقو لاه مهباطخيف هنوقرأجت نوم همالكز داو ااه اونا ١ هلاك ىدلا

 هلثم ىطعي لاك ىدإ اوبيصيام ف عضانالفا اوطع أ لاسقف ىصو أ لحر ىف ه وقبر تراه ام يفاشلا

 ءارغلا لاق ولاكهئاماثهتطعأ |[ ”امهباصأ نافت وطن ىدإ قيما قعضلاف ولو لاق نيد سم

 ىذلا فرعا ايفل معت_سياباضولاو لاك .نيعلا ارمي مهوب اعت ةوقفاممل اوقب اهي

 لاك هيلا هم_هو بهذاسمف ىصوملا هاش نمماهثأ ىلا تبسي امو ُبطااو بطال فرات

 عوضومىلا هريسسفندربن ينم رعوهف لدوزع هقلا باكا مأفهددغو سامعْنا نع ىور كلذك

 مالك قفيضفملاوةفلملا تنلاخاذاوف ةرعلا هيف لدعتسيال اواهتنلأ !ةغيضوهىذلا برعلا مالك

 السدس هوب هلاع امن وكمف نيلثم لعر و دةعسلو دازام ىلا ٌلثملادإ_صأ ب ررعلا

 هالثمىأ هفعضاذهلوة:نأن رعلا مالك زئاج وهالثم ىأ ةانتعضاذشو لثمىأاذه فمش

 ءازجوسها كنا وأفىلا عت هلوقىرتال ا ةروص## ريغ ةدان ارز لصالا ف فء«بضلا نالهلاثمأ ةث اليو

 هل ع2 ناه,ءاسشالا ل وأ ًاوَفاعْصالا فعضاادارأ أامناو نيلئمالوالثم هيدر اول عاج فضلا

 اهلثمالا زم الف ةئيسلا,ءاج نم 1 الان رينو زةنسل اما بوم ناهس اوقا ةاثما ع

 ةداصولعةعادباة الصمت دا فو روصربغمرثك أو لكلاوهوز وصح فعل (لقأذ
 وهم وه ء 0 سا جس هع

 هتفعض اودع _صو داواما تعسف و هلام فصل اد :اهيلعدب زتكأ |هحردني رشغوابجدقلا

00 

 نالديحوتلا فهلا ملف ةفءاضملا فعسملا ءازني مهلك ئلوأ كيو لاو نب سل

 رداصملا



 1١ (فعض) ةاقلا فرج *« داّصاا لصق

8 

 كولمملاوةأر ما عي نيفيعضلا ىف هللا اوقن م دخلا ىذلاوةّوقلاو لود ا نم نم م مسفتا

 3# وو م * 2 -

 فوعصم ل>ر فار ءالانا ةَمعَص اب وعش لبو ةنطلا .ةقوداؤفلا ٌفْدَسَمفْعَلاو

 ىو وو د 0 ا ا د ةهس

 هه ادم و وفد دك وو ووءصوفق ةوعضمل>رح 3و رربنبا كيف ةءفناك اذات دوهمض 9

 وه 4 وسوء ىر < د ومص وي روس و 8 م

 فوم ارما كلذكو ٌفدَتو فوة قانو ف 0 ل وبولغو

 يي ”اكاهلءامصنأ ال ىتلارمستملاحادقدح ف عصا او فيعَص ةرصبلارب ,رضلا لحرلا لاق و

 نسوا لال جادت نمهلالا عسا ضبأ دينا اقر بست نوكي نأ نع

 فدل 0 2 ىاسعلا | نءهذهتمّل هارت حادقلاا هبلة اهيلع مرعالواهل

 نومزل دق اوواكن او لاقفىفاوقلا باك قشفخ الا ءلمعتسا ل يلع فيعّضر شو قوالاوهو

 حاحزلالاوو داي را 3 ءاعلا فرع ضلارعسّسلا نيللا فرح

 فعضوةايلسأ ف هض كانفدالاذا ىلاعت لوقو هلاثمأ هفاعْسأو هُمعَسي ىذل الممثل فُعص

 لافو ة ةرح -هلاواشسلا ق اذ هلا كلام ضُأ الوش انصو اًنحباذعل |!فعضى تامل

 بد د ودى .ةلوقى ىبممالا

 يلبقدحأن مّفعلا كاَرسْناامو * ثيل قولا قس كي

 يسع اني دولا وعسل اور نأ ىنسش ناكو دولا كل تعض هانعم ]

 وك تأ وخ الاو لثم امهدح نب رض ىلع رعلا مالك ٌفْحَصلا نالاععاضُماءاذعىثرانلا

 ردك فابن نق ا وددلاو عباتلىأ فهل ىلاعتلا ئلا فدعضت ىنعمىف

 ءازر حاج زل لاقت اولبعاع ف عضلا ءانز مهل كئلو أف ىلاعت هلوقو ٌفعاضم باذع لكل ىلا عج

 هلوقوشو ه نادم مك انلعأدقىذلا فعضلاءامهلكدا ا وأنت تائسحرشعامههفوضلا

 فعضاا مميزا نى أف عضلا ءازح مهل كئاوأف زوو لاكاهل انمار مشع ةذ#سايهاج نم
 هلءجوئ ثلا لص ىعداز هفعاضو هفعضوءوشلا ٌفعضأو لإ ريغ ىلعرسكمال ف اعضأ عم او

 داو ىنععهتفعصوئدلاتةءاضلوت:برءلاو ُقاعّْصالاو ف.عض:لاوهو رثك اوأ هيلثم ||

 تو تنقاعز تدقعو تدق اعونرع صورك | ارعءانصو يولع

 كل اوأف هنا هج ونود ير ةاكز نم 5 " امو ىلا عت هل اوقواةحضول هج ىأعبعْصتهقا عض لاقي و

 نوني أف يعسلا نول ادلا نعد ره زالالاق هبا اوثلا مهل ٌفعاضي ىأنوُفعْصما مه

 هللادح وددربقدصت نم ىندعي اولا ف عَضلا ءاز مها ك كاوا ىلاعتهننا لاك ىذلا فعلا



 ا ا را قام ووو 1 00 مينو نوي وسل دج ديبكا 51 +. سايب ناب سوو 1 ب اجا . نى شم سل ل نا نسا ايزرا نييح رباب مح >

 (فعض) ءاثلا فرح « داضاال مف 15

 2و 35 5

 توسل ودنا قرضلا, شلال ةوقلا فالخ فعلاو فهما 0 بدرغ

 0 كلها كاذب ىرهزالا ضخو هحو لك فثاز اجاعمامه ل. ولةعلار أزل ىف 1

 لد زاتلا فو ىأرلا فعضوند,لا فعضفاعمنالمعتسي نايس ةريصبلا لهأ دنعام_هلاَوَو

 تو 5 سود 2 ه2

 ةدانق لاق اة اا نمل_هحمت ةوقفعص لعل ن نمل هب فس همكقلش ىذا هللا

 ” نري [ةعضةوقدعتن ملسعج م ىملان مىأة فطن 92 ند لاق فوض نو ميكةلخ

 نهدف ار قأف ف عض ن مم ك2 تىذاامتا لو هيلعدقلا لص تل ىلعتأر و لاق هنو ع نا

 صاع | اوعفانو ورعو و رثك | نبا ًرقو تلاد اقَعَصمكسف نأ لعوةزج .و مد اعأ ارق و ملف عض

 .فعضلا غل فعضلاو هاوهولةسسي ىأ اًهيعّضْناسنالا قس ىلاعت هاوقو مضلا,قاسكلاو 0 لا رت )اص فع معاوم هموم :

 ى هى 55 نص قوم نوص و <

 | دشنأو يبارعالان ا نع

 ظ روسو هلاح نمآسفهض ىلع * همظع رميا معن اريخ لب نمو

 لةعلاوىأرلافدشنأو مسا ىفاذهف

 ىيلىئشال نا نيل الو * عصا ىأرف كراشأالو
71 

 م 7 2و ىدعع سنو و هدام 7 هس 9و <

 | ٌقْعضَوءافعض عجلباو فيع_ضوهف ا: هللا نع هلاك مر فقع ضذوو

4 

 كمل ذو ى>نا : نع ةريخال اق اعّصوةمْعَصو 2

 هم 2-2 َة ود و سى مصع <

 عرش درد فاحت نم ممقو 2 هنت لوح قاعشلا حولا كَ

 لاك 50 نمو ايو

 فاعلا نما « انحلاةاشاداردقل

 بلعت نع ةريخالا< 50 ءضطددد٠ و ةفعصتو ه ةعصتسا اَزاعَمعَصو هراص هفَعص رنا

 فمش ٌراىذىلعُومأ 5 هناك ناعطلا يجد 0 هاما

 لخدتدت ىبتقلا لاه هسعْتسا ىأ الح در كي رت ىاراؤلسا ىو هدح اود وأ ناعطلاى عر قلدكم سعب ش1

 ندمتساو نقد ركساوركت و ماظ<يساو ملكعت 0 زو لا هباهنلا ىفو لالا
 وف مهل. موري || ةناو رلار جو تقعضتف
 هتفع_خضتلاق رم الا نبا لاك ف ءضتمم ىرعض لك نما له ث يدا ىفو تدلتساو تاو ها

 3 سور ووص هسو

 ثنددح قو لاحلا ةثانرورقفالاثدلا قه يلعنوركي وسانلا هفعضىذلل قععهنفعضتساو

 ىوقلامهيلعلهعتسم اتا نسولا ولم زالت اةؤوكل |لد ىلع هنعهل اىذررع

0 

 نربي نيذلا مه لبق اعسلاالا نأ ديالولامةنكبا ثيدح ثيد- قدرا

 مدا ئ



 ظ ©١٠٠6  (فرض) ءافلا قرح د داضااو داصضلا لصف

 02-02 ام عا نى - 9 53

 عسب رلا ماع _باحلاءاضقماقإق ء_هلانمأ ىو ةمواعملاو ةمواسيملاو ةرهاشملا لئمررآلاو
 سا عا

 عسب - 0-2 0 0 رار 1210 0 دا

1 3 - 

 ٠ نكموهو يذلا نر رس نرش سقما هتقورض وغلا تلطأ 1 0

 م ا وءودم سامو

 ٠ ةعللوأ اوىرابت لا نبا كلذلاهرذهتسوهو بو ٠ ,سودسحدأس دعنور# نوزع هلاق 00
 عع

 هء 5 ٠
 هيان تثركار رتقمااشناكواهعنبا أوهو دمعمنب و راه زق رسوم اكو هنكصر 0 |

 0 - دع 9 - 5

 نعءموهسلا فأ صولدع َهق و فمص واسم واقص هنئعقاص وكلذاهللاقفئللا هللاف و رعلتإ | :

 0 9و © اق ©
 داضلاءف اضثد دسملا ف ءاحىذلاو قاضهءّلرعكاذك دف ةقوفيصو اًفيصقصي فدهلا

 هدوم س ا ف هط هم وص ع5

 ا يع 0 قربا نم هيمن لك دس وا ا
 -ٍ سس سس م

 ا وذو أل اقو

 ايناس بسن 35 يام قوش ىرأتا ساو

 مو مس وو «ه دوج

 امتدحا وءاملاىك رانا لا او مدع لق و اًقضمى ور م هو رابع 10 - وعما مال اود عمم :

 تاو يطور ادراينوك بق دبش لبو بَ

 نم مل لص فام قلل آو ءاملا را ْنَمَح وهما ف يسألك :ردوذلا لدعاذا

 "5 ردت نال نان نناعت هحفو 3 بارض ن عل دع هور نع لفل فاصو قاض

 فاصلاه. ئمهالا لاق هنعقاصفر 5 ؛ وبا ملكت ىرسألا فردي مول هنع هللا ىضرر كبار واش

 قو هريغر واس هنع هه و مل#سو هملع هنا ىلصل دعىعملا فّدهلا نعّلد_ءاذا فص

 نالف رس ىعهللا فاض او ماك ىأ عشا هفاضأل اق 2 :كي ولأ ف اضرخ [ثيدح
 ع 0 ك. و 5 كيب - -ٍ ع
 سوأننعملأق دوم مسا فئاصو رز نعيوبلان ِ هىت'الا فرضلاو هبل دعو هفرصىاأ

 5 همز وعمه ةهنيم مد ةلموعص

 1 هدفادعمونمىوقأرشط ودق 3-7 0  (ض# ارقندو كدؤدشل

 م2
 ءصم 0 5 <

 مك نب قيضوهو لج مسا قيس

 ف الاهمد دلاسحلار رد ندف ةرضا ا هدمسبا ف رض (ةئلاداشا لسنإ)ا

 كن9و ا
 نسي اطيل طال نيت لشمرودمضبن ايار نيتلا قوسلثمريغ هقوسنأأالا هقروو همطع

-< 

 لمن لال فأن ع كلذ لكد هقر كح اودورقلاوريطلاو سمانلا لك َّن 0

 اذهوروصتموألاق ةفرل ةددحاولا ايلا هرثا لاقي و نئلارصن قرشا قارعالا نا نع

 ( ريشعىداح نرعلا ناسا 1 (

 ةلفاز» دوغ <. 1 نسل ا ا وخل

 فال فب طبض ل وق
 لوعمحاصمع || نمسا

 قل_هدءالاىفادكو اهياع

 ها ررح وبر ةدام



 (فمص) ءانلا فزح 5 داضا|لعف | ٠غ

 جةعضوعفم-صااىفا اوماق اذا مولا فاضددبتلا فاطصمو فم صم عضوملاو هلم

 لاقو ءاتسشلا ىفاولخدااذااوّتْأ و فصلا نامز ىفاواخداذا 5 وفيصل مهاوفاصأ اونوفئاص

 نص لالا ىفناك نع درو انش صدقو عسب رلاو ف .صلارطُم مهباصأ اذااوعب اوعنزو م موقلا فص

 اذا كيباذك دال.نالفّقاصواهيلعلدتلداصلا نرمبكو تفذْق ءايلا عمةمضلا اقم ةساف

 اًناصوُت سوق الاب و ناكملاى رم رحأهت ومسسلاق نامزلا مسا فيسحملاو فصلا فةيماكأ

 ىف ف ةب.ىلا لقمة لاومفئاصلاو فرصا فو ره ًةفئاصلاو فرصا نا اراةشاندلاو

 ىفمهريم موق ةفئاصو ىرهوا ةيقدلا م ةيفمصلا مةيعب رلارعما لوأ ن الكل ذو ةيناث رمل
 1 ا

 ىو

 فضلا هب لا 3 ميمو بون فصلا

 ىتلاوءاسفلا ةروسرخ ؟ىفىئتلاةن الا ىه هو تقيصلا ف تازرأ لا ىأ نسل هنأ كفك لاقفهنع 9

 نب عه 3 2 4 ف 5 هذ نب 2 2 ٠

 وسان علوو فيلا واتم ف ابطمو فصطى مودقانلا تفاصأو ءاثشلا ف تلزئاهاوأ 2

 نش 4 ىئسسص شو ناو ”ةيسو يصاضيأ داووربكلا قلو فيتو هف ل جرلا فاصأو 1

 ةعيدضن كلمن يدعسا ىشلدق وو اص

 ه 2 ه ودروق ع ه م هم دكسصو © - 5 3
 نوسعب ره ناك ن -لفأ * رسوم رضع لا

 لاقي ريكلا ىلعا ودا ىأن يلا نيذهلاك زاقرلا رطل[ كال ادع ني ناملس تدخر
 نزلا نويترلاو نوي خس الوأ أورعلاي ون سسي تح 0

 فاص ًوهدعبدهعلا هدب نف هن ان 0و ولاق هاش لوأ اودتادسولا اودإو

 ةنسسلا فصنة.ءاعلا دنع وةنسلا عابر رأس عت ركعتملا ثلا اريبك حبو وزتماراشءاسنلا كرا

 ىشو عسب رلا ناسا قوقار ءلانساثلا ماوعهمعستىذلا لصفلا ب ,رعلا دنع ف مفلا ىرهزالا لاق

 رمل لصقهدعبمم ظم امل ارك وكي دقوا هلا بزعل دنع هيلي ىذلا لكفلاو رهش أ ةثالث

 2 + رلا ىف عقد . ئذلا ارطملا كلذكو قيما فكي ىذلاالكلا وءاتشلا لصف دعب مث

 وهولوالا عب درلا برعلادنع5فمزأ معبر 11دينار سو تنال
 ورب وو 5

 ةنمْزأةهدر هل ظيقلا م 7 1 رااوهو تقيصلا مث ءاتشلا مث فد ركنا سلا هن هتىذلا
 «ه

 8اءوث

 جحااو د دربلا ناكل“ اًمشاا ليقم معلم وافيصا اورْهل تأت مهتسنالةفئاصلا مورلاةوْرَعتسمسو

 | ءام سلاو هع راوععملاب سار اسوة عنا صو ةفاصم هنرباتسادسغونأ

 أ للسسسسلسسسسلل ممل



 5 (فايص) ءافلا فرح هب داضلا لصف

 معاكس انالّتذأتزاج ًاذافف دش ىزيجأ !لمق تن زاح ًاذاةفوص ىزنجأ 0 افلا د عقاد نم

 ه- و هع

 ىدعسلا# ءأ ارت ل رمال هوةزاحالا ف

3 2717 

 انافوصلا اوزيحأ لاقي ىتح 5 مهفقوم هب رعتلا فنوعربالو

 عفدتالفرعت ردو تجاذاورلاتاكوتيمال افوتلا + انةزاجالا تناكو ىربنالاك
 ةود- هس

 فريج ١ ًااولاك مهي تأطبأ ااذافةفوصرفىحانمن نورك ”, الإ دكوتظوسام عاب أ

 مم م هر و

 فاس ايقءانو أن نمتعءمحأ -لسقةفوصل قو ةفوَص

 8 ومد مس

 4 "ابوةيواوةلك امنالاضد ًاءالافروك ةموهز تلدع فص توصي قتلا ١ ءمومسلا

 ةئمزالان يلا (فيص) هس عما فاضاو تالفرتت 2 قاس وسل ار

 7 1 ل 00 كل

 رانا هوذا لاق ةفةئاص ا فايصأ هعجو فورعم

 رطملا فصلاوهربغ وهدمسنا ٠ 5 0 هرم نال ع و وحاتم و ١ اولاك 1 زئاص ف« ؟فاص موب

 فلاب م ىدلار املا فصلا ىرهوأ ا لاق هسيق“ يب .ىذلاتابنل نافل ىذلا

 مران طاةبتو جوشو طمانب اصأىأ انقصوءاملا ديدشنب فيس هياوصك :ربنبا لاك

 ١ ؛ فوصلا ةريثككأ أخص ة جف ىلصهل ًاةداسعشم هدح وانعب روان رخل شمه لعاف

 م 01 و اووس

 ءايتيلقفةفومصةظفالاءانبو وي كل 0 ا ||

 همعو 00 د 13-٠ 1 0 9 م وس

 ىسميع وف ويعم #3 يباذهعتبدمم

 2 هع 00

 ىذهلاريبكى لوقو تلذك انيسو فصلا اهباصأةفوُمموةفيصم هذ ٌصرالاتدبصو

 فيصاارو سلا ع 0 ”ناادع * هيبرس) هامل تدر ودقلو

 ا ومر د لا تدل كرت لع نري نيالا قسد اولابطسفاواس لا

 فّضْعَتم أد آدر ومىلدللا * ةدينعم ارم ّنش راوعالا
 7 _-_ م مس

 فاصأ اوءامتلا نم ىشتلاقياكفيصلان نو ءايلاديدشنبةريزَعفصانتباص لاقي

 همه

 هتْلصواذكواذك ناكيّت سو مهي هبفاوما أ اذك ناكمب رئاسوفيشلا قارا

 هم هام

 دسال اق هن همصو هتعيصتو

 مويا نار مق ايا ذك اسلي ءاماقصتق

 2 هد ا عصس وةدع

 قاطصاو فصلا هنماق أى أ ناكملا, ف اصو 0 ٌتٌمصاو نامل تفصل #3 ىلدهلالاقو



 لا سو يطال كن ل ل
 دعيني 1 هل 1-7-5-7

01 

 طمضاذك ”ىرافغ هلوأ

 هأ ررحو لص الاد

 ؛٠. زلنا اا مي "0 0 را نيك أ لاو

 را 7 تاق رع ودارت 7 720
 ٠  1هء ا . 2 ُ 0 0 .

 هدسس نا همم ص>|ةفوصااوةاشلا قوصلا ىرهوملا ههشأامونأش لل فوصلا ( فوص))

 ةيعدت ىلعتد اولا فوصلا لاقي دقو ٌفاوْصأعجلاو لب الإربولاوزللرعشلاك معلا فوصلا

 هلوقو هب وسسءاكح عسجلا مماتةفئاطلا

 و < هس م ون

 فوصوربو نب طاخت 5-3 فوُهصةناكرنالح

 لافولباو مغاهبئرتشف عانامن ف وصو رب و نيد طلع هل اوق ىنعمىلارعالا نبا لاق بلعت لاق

 ةرصلاورولا ني الكم ىذلا فاذدَدلا سوقي ايد مجرد احم ف عرشت لوقب ىعمصالا

 1 3 هم و
 فئاصو ودل ىلع ُقوَصوُدَوْسأ مك ورام فوصلاةد_>اوللاقيو

 صّرامدعي دكا ١] فاصهنملوق:فوصلاريثكك لذ لك فافوصو ةيواقمةرخالا فاصو ٌفاصو

 ا ا هم 5

 ديو ًءاكحفوسا 3 هي ركل هكا فوصكلذكو لاق هو فو

 رس طدأت لاكقوصلا اه“ ا ةاصةياوةنافوصوُمفاصين "الاو ئاسكلا نع

 سه) مد 5 0 5< م٠5 3-8

 لباسم َعرامَغ 3 اوصف نيمدصلا ما وعز ةااذأ

 هلهات_ليالن ا مولانمأو مىجعدالا فوم جوا فوُس شيكل قب ميهلاوأ
 . 8ص <<

 ىلءىش رمل 1 و و هعضم هوه نا د درست ٌّئ ومن لح وا لح

 0 هدى ةم
 ىكحو ةفوصرح ليام الو هلوقت ادب“ الا سا ”دحاو ىناويحلا فوصل اذه لكش

 رصنو أرك ذةفشحونأ لاق 011 رةنورع يي رطل لرايفاملا
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 ىلاسام ىهليقؤاهفتابْعُر دو اهفاص واهف ةوص 7 رد تن و و را ٌرحالا نمهنأ

 ءافق وسو ءافقةفوُصبدُح فار ءالائبا ياويل و زرسابلا ير

 فاو هنو هتبقر اطوو هتبقر ف فوطبو هير رف فوضإهذخ لاقي دو هَ د 3 و هدر هيو
2 - 

 7 يصح

 نانأ نطو هسعساذا كلذو عديمسلاولأ !لافو هةمقردلحي ى أ هتيقرفاقب ءو هتمقرف ذوقك

 هدخ اذاءارفلا لاك ومافق رق فىداملاو هرعشل ىأدب يردن ا لاقر ودخل م هتقر ربذخ أ هَقطف كرد :

 هاطع ؟لاتب اك فز وص ءاطعأ اهب الاغن ولاك ارهقدذخ أى ا ثوغلاوألافوءاعج-هاغقب ١

 0 58 >ٍ .٠ -5- 000 م 6م 11

 يا سيسر رزكل تراوللا وان احتماطع ادسعو ألاكو هتسر
 ةفوصلاو

 و و<

 ثول وهوا نموا ةفوصو ىرهوجلا نافوصلا مهو تيبلا لم نمايش فو نم لك

 ى ؟حاحلا نوزيجوت.لهاملا قةبمكلا نومي واكرضُمب صابلا نس ذم اظل نبيع

1 35 

 لو ,أنونوكيفانم نم ةءلهاخا ىفحاخلا نوزيحي اواكو مت نم وسعد ممجنوصسشب

 دس سس سل

 و

- 

 أ



 1-4 عيغم) 1 ءاملا قرح 5 داصلا لدق

 قذلاعينا ىهوهنرطرسكلاب زازالا نس مىرهوملا تناك يا هتيشاح ىهلمقو ندهلا

 هه

 هناقورازا ةمفن_هبهضفتملفثد دا ىفو ناك اج“ ىأبوثلا ةيسماحى غلاّقد ١ وهب دهال
 سد ص 7

 هىمسل

 رازالا ىم وتنافس عير وثلو يس عجباومتي وازبوثلاةفْنسصو هلعدتاَحامىرديال

 ثنللا رار د [نمذسخأ دس هتايصو هيحاصدسلف :ناارازإ

 ىدعلجلا لوقو نر مةعطق هي لاوُمعنصلا

 اهلامرفْيَصلا اهلى وسع 5 انصلاريصك بحال ىلع

 || ثيللا ”هلسقلا نمةفئاطْمفْدصلاو هريغو بولا نمي دازلاو فراس لاَ

 ىفارعالا ب اهدشنأ هل هوقو دج ىلع لص ايلا ن ,مي رضوا * ث لك نم قت اطفةسصلا

 بوب لا اهشحاور 9 ىلا * نمت افصل 1 ا طاع ئ

 ُُت ل ايما اهيلعضيشيهنأ اك لايحلاهبث ١ وج طامي رسيفسراالاقف 5-

 ساو سلمللل او باريسلا ب اوح اذ هىلعتاغنصل اف ا ورضا نداهلساوع

 لاق اقبل وةفصلا ىفءاللاببا رمسلا هش ث يحن مبا رمل هراعتسافءالملل | |

 ارسنال سك نر هطأاذا اوم ناضل ظ
 رج الهدشنأءارغلا نة لس يورو ا

 ع هيذع نم وهنيت ن مقص هدب دو ركلاىذَنا اول اثني
 س5 بس 02 26 صدد ساق 37

 ءاضولا تقَت ضوُكَرو حرخ قسوم لاقي سس هوغماو دو فسار ةلامدشنأ ظ
 5 ٠ ,/ا لاك تب .٠ رخجلا ظ

 فيل اءارسا اًيَارولا روش * اهلا فش ما ىداؤفاخآر

وي فص 9ق رو يق فنص نيفنص ناك قزوأ اذيادا روش !َفيصةفينَح 9 لاك
 اذه سبل لوف ر ر

 املا لل هن كاذكو" ىو

 ضال زكمره لان ةوق فس اهل ىطراالااذا لايف ». اهروكوى .هانيعلا تاز اهب

 ها ررخوءافثلا كنلارع ءالالاك امه يقطنها كضأي

 لابمُتلادرب ضير دابي 5 لفه قالا فص فره

 ||.ب ربل مفاده ْثيْوشناذ هتيم نع 000000
 5 هدو و

 | ريغالروصلا جفلايؤتصدوبعل دقو عص دوه يللا : وسم ىره دوك لاك ديو نسل بيطملا وع نه



 ني لا ا ل نوصل يم كيل الح نو 0<

 ناكملا“ ءافلصلا ىنارعالا نما اهيفتاستالٌةذاَص ضرأو حورل لقت فاصنالفو حروق

 ساد يرش سو

 فلطو فا و برا لا طوال مشا »لمع نبا لاعو دل ظل

0 1 

 همت ةرصبلادب حو لاق مع رفض سوف وقرا عامل اوههمسش *و؟ ف ةىفالا ا ان كل الو

 | .زالانو سورا نمت امك اهلا :ىممالا ايشتشلال هلال طيس 9ع
 فلاصآلا نيتنامصلا نمءبلع تداولا رقافسى تو رحنا ذك هنا رئاقس ثوقوت
 2س هعو - ةر وصلا هذه ىلع ل_دالاب

 هم مرلاىدلى ب نبادشن اوت ال ىذلا فلصآلا ناكملاو فص !ناكملاو

 ٠١ فلاصالا قوق سمشلا سل الاى « انك ديبلااهشارعتسا نم صوت ' 1 ررحو
 هزت سالاة3بغ هنال الص جلا 5 راف اك شلرالا نم سا ءالصلاو كل او

 ديزولأ اركستلاتءنفيلطملا وةيعستلا ل بقءاقرو ىرحدو رب لوءارعص ىرعريسكتلا ف

 طينقلا ىلعناضو عينا دوعن ايلسصلاو اهي نما روم بقت اداوم

 اناجنامنلصلاو 5 ٌفيِلَصلا هيداهْناكَبتأ ه«ِب رعاسشلالوةهسسنمو لماتا اسهنَت

 نيالا نمناغلصامسهوَنملا ٌسْرَمٌفَلاوةرَصَقلاوةَأانبامامهلبقو يل

 ىاكهرد_.ءزملا بقأ هلوق

 سومافلاج رش
 اه لك ىفقزب لمت و
 ص ودوم ها

 مالكلاريثك٠» اتم لَم ل جرو الغنا نانا نانبّسكلا ف الاامئيلصو

 ْ : لاك عض هرصاتكسلاو
 ْ سه مو هةر  يوض ه سد وهوه

 راجلابنوفوبم ءاقلصلا مول 5 ميرساو نم سراوُالو

 رخ الالاف نوبلا تيثاذ ىلا امهانعمذا الب لهن ىعزاجامغ اوّناشوهو نوفو للا

 س وسوم ومد ةم ةم

 جالطلا نمنوعنربم « وقدالب نيطببتنأ
 لماما دسم نبا لاتنسفوكلا لق قيدمضال قمع ىقلااهش ا بدشنا *.2ىعا دهف ىح نبا لاق

 | ماتت ارعالا نما َنيطب شا اهرب دقتو ةرو رضاهفُمْحو هيقنلا نأمارأ لف نضائاوق

 ريض ثيدح و ءامَشبذْح ىمجنَملَس وسد ىممالا ف مادحاول يلخنلا بلك

 ليج فلاصلا لق هناكم دا مادامزبلاغاكمتافلاسلا مادام لأ نامت لورا

 مالمالا ىمهعفت هاما مهلعفىواسنالا كا 34 انغاومدنعةلهاملا لهأ لاقيت راك
 5 5 ه

 ناتفل عال نمو نس لاستبئشلا نم برشا عون الكا شاول يدنم)

 سطس تونا سسوس موش بنوا شلرص شيم ا 57 2م 200 ١ عجل او

 اهلعىلا هي بط نونلا |رمسكد لاف م ا" رول دال ولا فنصتو ضعب

 جلاهناكم نافلاصلا هلونق
 ةءاهتللاعم لصالا قوهاذك

 تسسسلا

 نكديلا
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 اهقلصي اهتاصواهقلصأوهد#ع ء ا لفها | ع تقلص ل جرا فاصأو ثاربعتسملاالو ىو دو

 هم89و 2م

 ىدسالا سس لرذملاك اهضغد ًاَفلَص وهف

 0 "هليل تناك ةقلطم #3 أ كس نما 3
 مر

 ةم مسج س اك ص

 اهل اهعلص واهضْعنأ ااهحو د ًارملا تتلصك :رابثالا نبا هنق ف مطالب ملص ماعط و

 م

 دغتأو اهضغلا

 2 سادس د س)و ه ..ء م ©ء9 هس#

 ىلا الوةادغلا كفا ءأف 35 ىنيكر فت كب تريح دقو

 اجزم نول نيد- 117 ةفلصةأرلا رة اهدنع ىلنال ىذلا فلا

 ةشتاعش دحف و هنناجىأ هقنعَءلصاهاَلَو |ووهددع ع و هلع لش فال
 5 0 وأ -َ 0 0 .٠ 2و -

 كمت اك ةفلصا ١ نعت عئاص دو 1ك أ ايا نعاهلام عناب نك قوخأ قلطنت (اننعهللا ىك ,ر

 ا أنمو كور ىلا ك_ّطْغبىأ َكَمفرهنلا فلضأ ةأرملل لاب ىناسّشلا قع ها هلو ٠ ٍِع 3 ل عى ج579 لا بو ءيع ه.عو 2.
 ص صد

 ةمحلا ينقل ذل ج نادم ةنمالوأ شيلي نماشي د حريالانبئادركا ول

 ءانعمريثالا نبا لاف تاسنافويع اقلْطَمتيكسلانبا هدشنأو ىربنءا لاق

 ٌفلصماعَطو مانعلملا لَ راق لصلاو حليل قوام راك نيدلا في لطب نمكأ

 هبل اريل قي ىأفاصينيدلا فسم اولاق ودلع ءامال ىذلا اوهلدقو عد رلاو للا ل افلم

 باصسو [ شاملا نفخر كسا ايعلاونألاقو ءاملانمذخالا ليلقٌكاسانإ و

 دجاولا فلثملا ف رافلصفاصدقو ذع رئارثكع ءاملال لق فلم باصسى :رهوملا هيفءامال قلص

 مالكلا رثكي ىذلا لج ندا رضا لمق وةدسعا رلا تحت فاصبر هن دج عمل وشو

 ةمامغلاكعنملا عم هلامتراكع ماذهن اودارأ ًاريخلا ورز دلتا كاملا و ءادتع دريل اوهسفنلَح دَللاو

 ريثالا نبارك د وافي مو الغرعو لنج وانك حاملا واهرطم هلق عم دع رلا ريك

 لفل جرلا فاضت ورطع الو دعرباص تحت ىأل عفن الاملوقرثكي نأ ل_موهلاقو ائيدح

 :هليلقةفلصت أها اوريسحلاا لة لصلا اوءامىف لم نمو» امل ن مس اولا وبيذهتلا هريخ

 ذخالا ليلقلاانالا نتدوس آم فلصلا موقلاع ىلإ ارعالا نبا لاق و اهحوزدتع ىلفالريسلا

 ىنعمل اذهب فاصل فالق انمخت ناك اذاتفاسعان !مهلوق نموه موق لاهو ريا ل_.لقوهفءاملل

 ءنالا فاصلا كلارعالا نبا لاقتو لا هعضورضؤقسلا تحسون راشحالا اذ هو

 اذا فض أو ءريخلقاذا لحرلا فك مو ءاملا كل داكن ال ىذلا لئاسسلا ءانالا اصلا وريغسصلا
 مس سس ا

 بابن هوه ىيكر فن هلوق

1 

 منعم
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 2 ه ء هوك 5 د 3 َّث

 لسبزأف مهلوسراوصءموقناك ةغصلا موهباذعوثسلا بيذهتلا ةهللغلا مون باذعك ةئصلا

 ادع هبات متنا ءرك ذىذلاروصنمو:أ لاه اوكلهىتح مهقوف نم مسعر مهيلعدللا
 ضرأو ةنصلا موب اذ_ءامىرذ أ ا لولاك هيببعتث موقبّذعو ةئصلا مول ب اذ ال لاقل مون

 ةس اك ع ايل

 لاق وهمفتابت :الىذلا فضلا اد الا مر زبعلا قود :واسمءاسأمفصقص

 ىوتسملا فصقصل اورعولا اوم ماغصةصاعاو دهاحت لافو ءامرَقلا فصغصلا كارعالا نا

 . 5 سا 0

 رعاشلالاف فضا ههعجو ضرالا نم

 قكتسص تور كس

 فصافتصلاباهلا يدا رعو 5-0 ةهواذمدب وادتسكراذا

 ووود 0

 تاغالا ضعي ىف ر ا للا ىوتحلا الثا م دما ١ 2 نسل ةفسُسلاو

 لمحدى هوةييودةفصصااوةيماش ف الانا ر صم لدقوةفاصُتسمن دحاو الخل فاممملاو

 لعا 0 ادا 000 َماةسوذلاى مثلا لاق ةسرعلا ف

 ةجاجسلا ةفصاتصلا و ولأ ةجاكسلا م ىهوة يفيق غلهفاصْعصاا لاق 3ر3 | ا

5 
 0 ا قس تامل 21د قا ىضرمارالا ناكيدس قوت ادنتلا . :رصفلاو

 7 م
 هذ هفقى :ربنياركذ و عضوم ىَصعلا عصف صو ةمشل الا ود بويا نم ةحا , ع لعام

 5 ' او اال ابط لص وأو ناطر بنا تورطوا توصل

 ىدسالا نيصحن كود

 رس ع

 ى” 2 و هد د98 م ووفقا ناو

 اهنيفساهياع قوُثومرصلان مها ةاوىوهاارهلاونؤفصو

 ْ نيفصءذ_هلاف نونلا رعأن دو نيذصل تر سهو نية ص تب ًاررخاو بصالا فلو ةتولاق

 :لصضففركذب دوام لاك نيفص ىلعك رش 00 :رفصةج-رتفلاقو نيفص تم رو

 3 نع سددها (فتص) دخ هنرعأ نون وشم مولودا ونال ففص '

 ر نول ناصلا (فم) ف ةوض الامس لمألا و ىرغزال لاك لاطَملا فوُدصلا كارعالا

 دقو قالَ وقنماموهذانمَفَماَ ريك: كلذ وذتاعذالا ودعا ريا وف ةراعلا ىف ندم

 فرطلا ىفواٌعلاوه فصلا فرطلا د - ذآ هلوقفريثالان با ةّوموهل فود ىالاونست

 اهعجواهحوز واهية دنع اصله ةلَص ذاملص:أرملاتفلصو 0 عمرا دما ىلع زلاو

 ةأسءارك ذ ذوى !لاقردان فئالَص

 فئالصلات ا ريعتسملاالو كور ه اهلثمع 10100 قايل

 م2222 95
 ىورو



 410 (فغص) ءاقلاف رح هي داما لع

 وي »سمه- )2 3 1 9 ّ 5 جاهم

 فوصو رب ونبب طادت #2 فوفصةناكرةنايلح
 * ون

 سو بم ود#7 وس

 متي ةنيدلا لهالٌلإعمّفرلا قرع جبوه 35 ناتو صاد هدفت »* زجارلا لوقو

 هدم وو

 سنار اسدلا شوال رمديَع ةيميس
 ُتْفَسششل مدل يلا توام اهْفوا

| 

 م م«

 وهنا نيا امص | ٌأتاطسا,ت افا صربطل ماا كرت /راهسنجأ

 ىلا ىلع رم ل مسااو 0 ذاقل>وزعهلوقىفورت ” ح يتصل ىلا ارسل

 امن اهانعمنوكي نأ ل _ة<و لاق ٌفاوصاشر رس لاح اهياعهقلا ورك ذافاهئاوق تصدق

 ل اوصهلوقىف ةرع نان ع رامابق لات قاوصللاعت هلوقففسابعنبا ن ءواه 2 قةقط م

 ريك ا واسيا نثاز صسامعنبااهأرق 5و , ثالث ى ع وقت مشل

 شم 9

 وهاس لوا للا اط اى وأ اوص ريكا ىنوفاهئاوقلب اللا َتْدَص رش وحلا كِل وكنممهللا

 010 ص

 3 ىملا ىلع ششي ىذا لبو ةيع ل قا ىذلا في صلا لمقو اًضارعه حرش عب

 1-0 و ةزو ع

 سققلاَو ماا افصدفصأ هتففص لاق. سعثلا فر رسايل رش 5
 57 م ع هو <86 و و --ٍ

 لدم :ربدقو | ودقفص 2 ا ند مم
 2 و -

 لاوو انيفّتْفَتَت اهارتفّقر تحةعشبلا سرعت نأو هوب مشتل و فيفشتلا لهثنبا

2 0 
 اف داير ه عنكاوا عر رمش راسغو مهلا حربا ثرغصلا بيدا :

0 

 محلا نم فصام فيغَصلا ىره دولا فيقصوهف فديو كراذاف ريدقوهف لكؤمل ٌفيغصلا

 س مم 7س دل يص

 وهو ش> ولا ٌقيفصورمِن وبلا ثيدح فو اوض مدلل تفس نوقف ولربا ىلع

 ه 5 1 و و ة <

 لخ 0 ليو وجب نمنلا لنك اتناول مهلا تمليه ع

 سامقلا ىلع فص عملا وام هلفسأو ام هالعأ نمنيدادبلاو نيد ورا مقفا جرت ننسلاو

 م سو اهلا ىأ دامت وش ابنَنعرما تصوم وهن ويش ىح و

 ةلزنعحرسلل هوت لم عجب ىهروُلا فق نعىهتشيدلافو همست اللا
- 03 92 

 رادإاهفصو روع «.كادوا بوكر نع نعى مرح الاهثيدك اذهو رخال بانا رلانم# رثيملا

 0 نسال , وطلا عساولا اولا هش نامشملا ن قمل ثدللا فتلة دسحاو

 عضوملا وأ زاك تكيس كى ل نمو نس رباهملءارقثمهلاهةمصلا لأ

 نمللظم عصومو# 00 اةناياماب تس .دلاىو هنودكسي لإ دملا دسم للظم

 مولب ا دعوهدي مسا "لل هيدلاو وطننا هفصَو نك اسملاهملا ىوأب ناك دوما

 (رشعىداح برعلاناسأ 1؟)



 000 7 ادا انين هن نس اراب .١ ضيوف او ةيوطماللا ىلا اهلا ىلا ل ني زاب 1 "1 اتيعا نيف خ0 م/م
 ١ ا هقول 7 4 :

 (ففد) ءافلا قرح ه*ب داصلال صق 45

 لاق ٌفاعصهعجيو ريغصرأ اي اوريسمعلا اودو 00 1با من كرلل ناسا كسلا

 ده7 5و دس »و ع

 ىوتسملار را () ورع كأن ءفيعصلاوهو ًلرفأ عرزلا فعسأىربزبا

 0 ' را

 قو ام_مبرشاىفمهتقأ اذا ارسال وتلا مو فوة و يورعبا هلك نم

 6 مهلا اًقمىأ 8 بايع فاكدال لي ؤمعاع ها لام ىبلا ناستؤزت السنيد

 س 2 )و ماكس 5و 43 جس تروم --

 ٌقامئاوودعلا فوم لبإ اق يد را ذا ف ا سويد ماعز اقص هفصت شدخلا فص

 م وهو و

 ا 0 ليدل هيفثوكي ىذلا برا عضوموو ياواد 3

 ءاملا ىلعا وفاصت اعلا اوم اهنا انا إلا راسا و اليمام

 اس 37ج

 ١ ايوميطلنانا لوصول رف ا الدو هياءاوعةجا اذادحاو ىنءعميلعاوفاضتو

> 
 ءامسلا قَّنوُفط_صم دكت الملا تاّقاصلا لقا هتافاصا اول>وزءهوق ةوواضالَص ,وءاملا

 تو صاهباعنوموقي ب منذ 3 نا م مهلثال كلذو لاق كوو ام 1 نكلان او هيرودس

 راس رجوع دي 3 نس مو 0

 50 | عا اا ىاوترسل ملل ذاب ارعالا لوقو نولّصملا فطصداك

 فصلا لالا مشواصو الا عسجباو 0 برها قولا فصلا فوصل توما

 سام وف 2

 نيف هماشص و ؟مىلاعت هتنالاك كالانهن نس ١ نال ذ نموه :رلمملا أ ارقلا ف

 لاتيبكت الصوركد.علهيفنو عمت ىذلاعضوملاا 1 وأم انعم ىرعزالا لاق لاحاذه لءوهف

 تشأو مكلمطنأن وكمان يفط_همىأ اة ضاوُدتا غزو ولاك صلات اىافصلاتا

 اهكرشالفامصْجأ ف شت تلا فاوّصلا يطا او فورعم فوصل د>١ اومصلا ثلا مكتمل
 نآزوح واد او امصوهلك اووك نأزو< ةفرعنب لاق انعم , رىلعاوُضرع ولا يتوق

 نارعل اوةرقملا ثيدح ىو عمجلان ءدحاولا ىَدومف فوصلا هيدا راقص ذهل ثم لاقي

 د 9

 فوفص ةقانو ةفاص عبق و اىفاته> أت اطسايفاوصرْيط نمناقزح 0 5
 قارا ا 7 و

 ةلح فه الدوا نيلي يعج 28 ىهوفصت ةقانلا تف صوب الاد نءاهيديفمت

 2و
 ديزوأدشنأو اهنب ف صتة:الثو نيل ةقانلا بتنا فصلاو

 يا
 براق نَا نَمَجْملاَ د بلاها ثالث فص 3 نهاردلالل 597

 0 مم

 قااققانلا فوُدَسلا ىمضالا نيسعلا نب ؛سعلا براغملا نهلابىعو ريبكلا علا وسهلا

 وف فا لا د ىرهوذلا هنتوا عوف كاوتمحاو تبل يخي عمت

 م دع
 :حارلا لاق عوُدشو ورقل اياك اهني 3 نمكلذو تما اح اذااهنبل ماحد أى

1 



2 

 4ك

 946 ءافلا فرح 5 داص'ا لصق

0 

 (فعص)

 رسكلابود فرصا هنا منهج و ارا# 0 م_تود.لعهللأ ىلص

 ثددح ىو شلك ن م صااخنا فرسصلاوافرصابر م ملاذا نا رمشلاو مالا مدن ورح أر صم

 هو _ة<” وه )5 عهد

 0 د>حىو فرصلاكراصو ة- ه-و> وريغت هنعهّللأ ىذر 4

 و كلذ تفي ص م احاول ايلا فعلا ؛ رصااورج-الا ىأ فرصاا عدالا دل 3 2

 يي د نع ا ىلا نا

 520 1 ارعالا نا مور قوعل رضلا لش در شل نمسامو»ةرملاقوةغينح

 ه98-

 ةيفالا رع ءاشلا قرص لاقي نسسفانقلا نييفااشو هسيفى وف اذا ارم دإ ! فرش, هرعشر عاشلا
 و

 : 0 سى و

 تانك 1حزربن را دج فاوَقلا فرشة ريغ 27 دشنأو هريسغ ف رصأأ ىو ىرب نيا لاق

 لاه وع افك الاثم ,مدشلا تورس لاو امتيسنو أ ىَرْخُأ تضفشو ةيفاتعفراذار ءشلا

 همست

 تنال .ىا 1 لا تكرصاذاةعفّشلا تي 0 هنئّرس لاقالوا الدير
3-5 
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 ةناقرمدهت لوس اورملا نمسرش قرشا وفير صّتلاو فرصتلان : مدي ”اكاهعراوّسوا هةراصم

 نين راى هولا ةكلعةَسْملا يلا مناالاةنئربلا لش مءار 56 2 : ملا ةقشحو الاقو

 ىئاعلل ىربنءا شن ًاوهلكر تلا

 ناف 0 30 أةدْنكو * حدموني رعشالا لاتق عد :-

 ىلكلا نارتعلاقو
 0-5 ه 9 2 هروو

 ناذ رصلابدب لا لك أر رع ىلع ؟* اندالحو ان 3 مدسح دك أ

 نافرصلاو هنو «رقلا وبأن نشوف نان تلاد لا هلا دمع دو ثيدحفو

 2 الاعب ب لا لوقامهنمو توما نافرصل اوَلقلا صاصألا

 سل »هء س5 ةهصدو سو يع

 ابد ني #3 اديثوا مسلما

2 

 ادوعق امج لاجرلا مأ 2 اديدّشادرايانأرصأ

 لالا ئثاهاىد,ينكي لودسعو: أ لأق
 ديشنأو نافرصلار لان 1

 80 سومص ري  س

 لدنجو ديدحاذه مأرَمْلاَّن ما ةرابأت اكريعلا هنأ ا|الو

 هم 5  ءده

 لاك (فطص]) مللسقت 38 ةوميمعأ اوه ولا ءاابلاقوت كب ان وو سم هاند اهلا نمب درمد ىف فرصل و

 5 5 عم ص وم

 فعلا بنو ءانااةَقطصُلا ةيطدملا ىلإ هلطاح ئ نماعا -ارعأ تعمم ىره رالا

7 

 دبعوبأ لاق ىلع ىت> ةيعوألا ىف قلو مث بنعلا حد شي نأهتعانصون لا لهال بارع «ءدصلاَو

 نمد بارشوهلءقو ”لوديأم لوأ بنعلا بارشوهلمقو هعساتاكملارخ هنو ريال هلاَه>و

 اذك ةقرصهراُعا هلوق

 هعب س هرطدمأ و لصالاب

 رات وقام + ىرخا هلوق؟

 مخلابو ملا أن

 5 ]نلف عض ارمناوما

 مدهعف مرتك انهدارملا

 ظفاوهواولاهنزوأو هل اود

 . هس موتك ا ضيأ ةباهغلا

 طيضاذك ملا ةيطصملا هلوق ؛

 سوماقلا قو لالا

 ناكد لاك ميملار سكي ةطيصملا
 ءابلا تطمضو هلع سوللل

 فرفخلا عسبطلا ةضسن ىف

 ءاملا ديد وه-راشداز

 عوربطملا شمهاهقوةدحوملا

 اهديدشت ىلع ةلالدالهزم

 ىرتسمو سوناقوالا ىف

 ىف هفلس نكل ها برالا
 ف ةءاستلا صن ديدشتلا

 نأريغن ير يسزبا ثيد#ح
 هبنك عفلاراهبف تلك ريملا

 د
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 5500 11111 ز ز ز ز ز ز] ]| ]ز] ]0 ]7 فب هدو دي عوكل تا نان ١ نا ولا

 لصالاب اذك "”ىرب هلوق

 هعكقف وك اطومضم

 ىاكدل ,قحلاة يفي رصهلوق
 سوماقلا حرش

 تابقااذا ع..صضلا ىطاعت
 نسولا دنعوداقرلا اعد

 (فرص) ءاننلا فزت *« داصلا لصف 44
 / و5 همس نم سر د وس١ ونثاع ءمالس سو

 ولو كدا 3 0 اهم

 قى -

 وِ هع 41ه

 و 9 -- ه دو

 1 دما

 س و وم م وس 85

 لج رم ىلءوىرباونم 5 ةقورصعن اوس س نإ

 م دس ع ست تس مس نم

 ىذثعالال اق قار علا ضومنوذب رمدو بلعت ن 10 هفرصأو دق معو

 ومو سس

 اونو ةراجن ا فدوشيص د امودون وكلا هملا ىدكو

 ىدعالالوقىفلاقو ةسطلا ارهخنا في رصلاو هيلا ةيوسنمرهملا نمشي رضا او لاق

 هج م 8 ةاص رك هب رس مث 2

 َندو بوك نيب دب زاهل 2 اهيا بدا ةضوربد

4 

 نمل بسأل #.قو ل , رصاانيللاك ذكتءاسندلا مينا بال هيضد ذي رساولعج مهضءبلاق

 هيف ةطاخالا * لك ذكرا ل 31 ء لق رمو دونما ص

 س ” اة وز سعلاب 5 ٌةفو رصعت اوس س .؟نا 5 لهدا لوقف ىلهام ١١لافو

 ةيماهرشرمالب دو ردقلا ىثو لصف طمس ىلع ىأ برع ىلعاذرم 0 7

, 
 2 رصلاوهن نور تنك ساذاؤ با اذا راس عرشلان ءفرمهني ىذلا نع لاك يملا

 و سوو

 قو عرضلا نءٌف رص ة- ”اهبفا را هذ يراود عورات نيعنو

 0 رمصلاو صراقلاو أ 35 فير اّنبللا اهاذعْن 20

 5 -هو 0

 هي سل دبى نرمسك- ااءفرصلاو اي رصوأ ةسئرْنِللاَن هَل برب ركيد عمرو رع ثيدحو

 2و 2 8 وع مدرو

 نب ةريسبه هه اوىو 00 لاعنلا 3 رثهخسنرجأ غسلت جيدألا

 ةبعلكو فائمد- عملا ايصال َْى 0 ريل 4قامدم
 «٠ .٠ ٠ ىيع<© 5 وو .

 اب ممل

 ادهىلءف هل تةاوهوةمعلكلا هالات 0 ورب نة لع ني نب رع ل انا

 52)و د هم«

 ميدألا يل ع فرسصلاا نوأك #3 نكلوةفلريغتمك

 تسلا ا يلع فاحالن وللا سصلاخ مكسحملاىفو ف جا 5 ةنمكلا ةصلاخاهنأ ندب

 لعام ” يك هناناسنا قاع ىت>نابمتشي امهو 0 اهالى تيما لاه ”الذك

 2 ع
 لي اهنعهللاىذردوع_سمننا ثددحفو 1و هنارخا الا فاو محا



 انو (فرص) ءانلأ قرح 3 داصاا لصق

 6ث ا ل ا ا ا يو و ا ا يد ممل

 - ا م 57 ا ب م هع 0 2

 لوسكم لاو لدعالو فرص تهل شالا د2 ىواو اا دج اب: تدح انم لاقت دالرت ١

 سنوي لاهو ةضيرغلا ل دعلاو :لذانلا فرسصلا ليقو د_سعونأ لاه ةيدغلا لد لاو هيوتلا فرصلا
 # هريس

 ارمصتالو اقرص نوعبط بال ىل عت هلا لاق لاك ىأ فرص, نالفل.ةدندو هيا فرصلا

 فرص باطن لادا قالودا رسيردا أ ثيدحفو هد .فةداي زلاو هدد يملا ا

 انييللاق لد ةلتلا يرسل وهارد فرس مخ هيلا ساد وبلا ميش هن مد 10-1

 00 نمناسنالاهفلك.ت ام ثيدحلا قرر صيدارأوثالانبا لاق 00 اذهل عقرمد د ف

 د اوبدكلان ههطااخاملو متسصتلاوءانرلا نمل خديا ل كلذور 5 امناوةحاط اردقىلع

 لاقيودوادبأ أس قاسو ديل هللا ىل_كىنلا نعةربر» ىأ هب اور نم عوف ست ددمطاو

 همسه م هو

 م نألمق و مهاردلا فر رمص ند هوو ضع ىلعهضع: لصف ىأمالكلا ف رس هنسعالنالف

 0 - مم 9 ك5 وى مذ

 قارب اوىنامعللا ن هلا اوتو بسك فرامصاو فري )دال فرصو فريصو فريص
 21 21 5-5 سو 2 نإ

 ة « فراصة باكو ٌفراص ىهو أذار صواقورص فرضت قرص لا خو فلل تاذ لك هديامرح 0
 ع 2ث اس م

 دقولعغلاتةشاذاكرصاول ميا هاك عايسسلا فار ءالانا لعفلا تهشااذا فارم دلا

 ءاشلاّةم رس فارصلا تدللا لاق ة ةيلكلاه لك كلذ :لاقيامرثسك أ أو فراص هرقل

 نواب عبلاوُناسنالا فرصوباوبآلاو بامالا توصُشي رسلاورمبلاو بالكحلاو
-َ 

 1 2 6 كم ممم ع » وم
 ىاموهرديل ذا في رص ع لاا فو يدل وان ىوصد| تءوسفمق رح اش رداق ردع

 قلاب رضو'اقيشالاددعاهيوضل ا ١ رصو هنوصوخملا ف رمصو بان ىأ ف راصد

 ىلع ريسعبل ابانوا هلالك ىل لع لدي قا | بان د 4 ولاخ نبا امدررصام_هوذو نايلاو

 ةغلاملالوقو هناعو همك

 ب رول 2

 دسلاب ا وعقل فيرسصفي رصد 2 اهازاب ضل س تدب هفو لم

 _ يل

 نافرمشيت العب ميقاذاقةنب دلع م ةاوحن ماطئاح لب دهنأثددحلا فو لالكلاراهل فضووه

 طاشنألا نموه ةلوسلا نشيرقلا اذا ىمددالا لاعام مرحبا عَضوفامهنماندقنادعوتو

 نا دلل بانل 1 : رمصالا | نمدعو ريال ىلعشي دح فو هايعالا ن نموه ثانالا ن مناك اذاو

 رحوهنمميعوربال هياهنلا امو هحور ردقتاة.ضقأ : نمي كتاسجامنا ربتوصىأمالفالاَفب رص عم-أثيدحلا فو

 هعجت# هتك هءاو رلا - 5 0 هد

 فد ؛ رصرفمب ناك نأ مالسنلاهيطعواتين ع هومث دح ىو ظوفحاح وللا ن ند هنو كيدي

 سشارخ ىأ ل وقوداروتلا هلىلاعت هللا بدك ني>ملقلا

 " مدهش : 0 ا ا ا لا | 0 70صبصصصعصص 4



 ١ نيف ل وي ام د ا ل يس و يا

 (فرص) ١ ءافلافزح #* داَذلالصف 4
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 "00 ب 101 نمهاَقنلا قرصا 00 او

 قدزرفلال كش اما ءداؤعدا وةمسنلل“اهلاو
 26 69و . .ه وم 3 ا >> ست هس

 - رابصلاداقنت مها اردلا ىلا * . ريالا قاسشل اهادب سا

 هسكعبو ارح تراصى>ةرو رضةكحرالا عيشأ نزولا ماةىلا حاحا ةر ورضلا ىلعف
 د ه- 107 © ) © سم - 69 و

 لضفىأ فرم نيمهردلا نب و رمتاندلا 000 1 هبوط قلل تارتسااو#

 دب سلو د مود

 ىلذلاذئاعد نُةسمألاقر ومالا ىف فرص فريص جرو امهدحأ ةضفةدو1

 سس سوم -6 < 5 الو وة م سمو 57

 01 نب نع حمد د افريصاح ولو اجا ريتك لق

 ن9 3 -» 5

 نيدو .لاعاسمابرفارومألا ىف فصلا هدوم بالالم |قربصلاو فريسلا مهلا

 1 ىركسشملا لغهاكى أ

 عطق سمام فس اماسكع 1 راصا ةراصاب ناسأو

 و ماوس همم 2

 مده بستكيىأ هلاعل فراطصب 0 ل رم ةالغلاق لي افاق فرسلاو
 ه5 كه م

 قفرصتت ن1 لاقيرومالاق فرصتلا هس مو :ءليحلا فرس ل لدعالو فرس للبي المهلوقو

 جامعلا لاف بشكلا بأ اطىق قَراْطاوهيخَفْرصتفاغب شتى رضا ىف لجرلا تدوس زومألا

 فارطصاال و ف مءامرغ 8 اما َنادهلا للاب سكيدق
 8و رو موضم

 شرد حولا فرسصلا لقول دعي دن ناو لان وقد نموه ادلع

 ةمَقلاَف را !لمقو لكل الدعلا وزو رصلا لءقو ًديدفلا لدعلاو“ و وتلاف ةرسصلاى.ةو

 اواقيلوةيدم نم اوذخأي ل ىالدعالو ار مهاويل لاقي ة بدلا هلو دل ٌلدعلاو
 ةثالثلاو نيلجرلا لق: برعلا تناكلاكت كلذ نمرثك أ م-هنما بل مانا والحر مهام

 | ل ملا ماو من ادققتن داوذخأ ذاومةلدعلا كلذ بالج القا ذفدح الا جرا
 ا ]| هداك اعل دعو هتفص صرب مو «ئشلا نال ق رس ةهةلاافرصكلذا و فَرصَفدرغ

 هلوقوه:مرثكأ و لاو هيلع بمعذلاو مثلا هنمدخؤي ل نوفالشمراصى-ءىث لك دعب لعجمم
1000 

 لد-_همىأ «فرصمن مكمن ع نءل-هريهزأ# 1 دس م أا سسابمار د جاوب

 لك لال ةماقتسالا لدعلاوْلملا فرصلا ار ءالا: نبالاقو

 لسوه.لعهللا لص ىلا: !ثيدخلاى و ىساذه ساو لضفلاو ةدانزلا فرمضلا لمقو كلما

 أ رهو تدوس وس دمك معمم بس وب كمجو هموم هع تدم هج همك مدرج ساو سوو جب + يدم ب هع صوب وسب يحمس ع مج د تم ١
 رودحدصر
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 4 (فرص) ءانلا فرح ه« داصلا ىلهق

 25 3 - ع ةوم عا س م 0

 ٌتْوَرَصو هللا فرعصلا سو لاق مس: ا ورصت نأالوباذسعلا مهسفنأ نع اوف ةرشبن ٍ

 ىذا فير اراك سنترا وعل نعت َقرسو مديل

 اور رمقلالزاسمن ملم ريصلا وراها وُلبللاناف :رمدلاواراحع ع نعبر

 اذا شراك ذفر فلا مام انلطاذا دس لاَ الاسقبد دسالاَلا رفات 0 راش ِ

 يراسل 3 نراقتاهالر هدا بان ةفرصلالوة:برعلاو عسب رلا لت” كلذ رفا جا عمبا

 ناوضاعرب نب ناقد ابق درا قا رصتال كانتا رشا ناله تنام :

 ظ

 لامعا فز 0007 | نمن وة فرصلاودربلا لابقاورَكسا فارم .هلالكلذب تيمسلاقينا :

 20ءو ءو2 ١

 ينجب نبا لات ىنامحللا نع «موهوجووميهاذمنعابنوفرضو لاجلك ديس

 هضعبلاجإهمفمالك وى ةرمصاا لعد انتك يدفن أنام امم-هلوقفنيدادغبلالوقو

 ل6 يك هولا ا م < ها
 لوالا ل عفلا ىعم نع ىناشلا لعفأ !فرصي نآفرصلا مماوقف ميصلاامادسأ هضعبو مد”

 م هلدنال ةنالاطقت ف :رلاناصتتاامأو ل والاف اخ ىاشا!لعفاان ا انلوقئعماذهولاق ||

 وهلعفلا عف عرب رئدلا ىءملاؤلاف اهعفرتامتاو لاعفالا بصتتال ىناعملانال .هل ضد منو

 يقاتل كلان ريتا م-الا ىفزاج اك ىلا اهعفرتن ألاعفالازاجو 4. عوقو
 8 هس

 اهتيست تان الاد درمدت هواها ىأ تان الا 0 لل نس ءونسلاناهو وأ رع !ةملكلا فر رو مسالا

 هحو رمغىفدلمعأ ةايشلا راسو تر وادب يحير اسناَفرْضتنأ فرصا

 ع لاش راصق ةئمو اهلا 9 رومألا في راصتإ ووهف 0 وهحوىلاهحو نعدق ةرمصي هناك

 ل لويملا اول لوا رتل فعلت ل «.ماهذ رص حا رلا فير صن ؛ةثرللا باص

 اهسانح ًاقابوراهلعفاروندواصوالاهّتوابوُمَج اهلعج حا رالف رو الاورومألاو

1 

 اههو>حو نعءامشال افرض دال هلع ءارهدلا نان" فما اويو هنأ 3-رهدلا فرسصو

 2 7 ان

 4 ماها مه اووفرص # تمتد قوام ىدواع ”علارذد لوقو

 1 ق ةّضفلا فيرصلاورعونأ فرس حويرئامشللا ف

 و م مهس<9و ند دام <

 فرح م أنكلو يرمدالو 3-0 اا

 باوص ربنا لأف امو ه رصالو دعأم هدم أن اامَهتادغ نب« ىرهوخلا هدر وأ ث سلا اذ هو

 دك ع .7125ع

 را بدلا مهردلا ىلعم هرَدلا لصف فرصلاوام لج لاطنإ ةدايزنال بهد من اناام هةداّدلا

 مي مهو

 نموضغو ةضفلاببهدلا عس فرصصااوهبحاصةمقن ءفقرصات اهو 3ك نالواتل .دلا ىلع



 د ان و ان وك ير د ل نا نع ا ناس تنيحيش

 (فرض) ءافلا قرح 001 داصلاا لصق 4 .٠

 ١ 0 الالا 3 0000 ددكرم |

 همدد 1

 يتسن هامور هد أح ع نه كلو اهاسوهاو هي

 اهلاهدس لحر !!ءانتلإو بجاو كل اهملا نفاس وازع لكلا ىو وهورامطن مس

 رطتس اهزا عأد_ذعفقتف ومرت لن قأن ىلا لد الا داو وأَطتيوٌلوباهل ضرع لاو

 ه1 14 ,
 جاملوقو 3 اولا َبعملاتا امانا 35 و هرد.ص ماتارطانلا هلوق

 ص -و سوماّشلا م رم ىفاك

 ل 00 08 #4 و كوايلاج جوت ل ىلدهلا داو را لوك ع ىرال هادا 2 هدب : 3

 ََق ةواشءاشغقدصلا ثيل ٌةفدصهتد- حاو دال قويفلا وتض ري ل كا لا هوجيتع* هنأ ها

 : ىرشهوا ولولا توك هلم قوُجراَلا هيد ارا منان سوزتملةدسوبكارمبا

 فادّصآلا تكف ءامساا تر طماذا سامعنءاثد دس فو 451 هةدحاولا اهدا غةردلا فَدَصو

 ١ را رات ة رشا وزصلا تام. نموهو واول الغوهو فدا جب ادّمالا هاو

 | ٌةفداصملا رامهسأرىلا بسام قويا يأثر ماء -ييفناتللا نار رشا نانفدصلاو

 لاف ن ملا برع 2م هلق قد دااورت اطريقو عابسلا نم عسس ف َدصااو مقاوم

 ننس ه ان ىروص ل ةم ىو<

 : ف ةرط لاق مهلا بسن أر لاه لئالان هر اوبس «فدصالمو ون ادمها مو«

 ئحارلا لاك ىف فيعمل كاسيو ةدنكنم ناب فدصاا ىربنبالاقو «كرانةمنحلاك قدم ىئداف
 سبام لس 2ع

 تلا 5 فيدشل يعاتب

 هم هعاصوما ىو ا 7

 2 ا 211110 ءارب هل مفاعتو انهمالو ىازب

 فدصتو نوطبلا نيبا ا 35 تمت نزح ناو تم>تلهسااذا ررجو فان و هلم6 6غ 5و سم 5 تمص” ع وة ه ىو ع فاك "إم

 هيلا (فرصإ) رفعج ل ثم مالكلا فس هنالهمفءانلا ةدابزب تدضقا او هديسنب !لاف

 د ى-و مث اوم ] ورم ياض 9

 هلوقو هتءاهقرص: ولان 23 :قراصو فرضنا اًفرمدهفرمصي هقرصههجو نعنئذلا در

 9و , «و

 ىشنلومسعلان عا اوفرمصلا ل.ةوه.فاوعقما ىذلا ناك- 6 نعوم وأو ةرصتا لاعت

 قرصناف نع لجرلا ترسو م-هلعف لعاذاجمدقا مهل كأ م  ميواقهنلا قرص اوعمما#

 « «”و)

 1 .اىأ أن نءفرمدأسل-جوزع هلوقو ارد_هءنوكيد وان يزوكدق ورشا

 ِْ نوع.طت دام ىأارضتالوافرتتنوعبطتسيافلجوزع اوقو ف انآهءاده نءلالضالا مهما

0 
 حب



 هي ل الا ا ع م هه
1 

 ل

7 

 1 (قبص) , . ءافلانفرح ه داضلالسف
 ل 01111 اططةق17

 عاصتلا# طعءأا لاق هاراكمال ردم وبا تهصوأ لاب عنيا ىهوانمّلقةفمعصااو

 نيلجرلا ع 524 46 ةجوتو نقلا ميش الر ةرمدتعلا عيشت اهي 5 ةعدقلا عفتشمل

 ىنام عملات قالط فأر االأتالث يدخل فو ل-حرلا عسل ةفصصلا مةئالثلاو

 ل ومها

 يسع هفضل خ رمت أ نك نوكنفاهذكا يارا سال هندي ربلثمادهو كلذ نر

 د جمد

 هس 75

 ةاصشملا فدا ضرالار 0 فس: ةقسّصلا ىفأطإ |فرصتلاو كب ان فان

- 

 لي لام ىأا ذكواذكهنع ىئقَدأوئشلا نعل فول (فدصا)ة نام أ

 م 9 ع ا ه ع ” مص 2 200 9 و< 5 وس

 لوز عهلوقو سرع اك ءقردصو هيلدعهنعهقدص اولدعاو د دوأف دص ف دصت ةئغ

 صدد ه8 ةم

 فدصد .سءولأ نوذر «دىأ ؟نوفدصب اوناك امبباذعلاءوساننا ان نع نوُمدْسي يذلا كس

 وم 8 هم 0

 ىناك هلأ لاتطافهلوق ادع و نيرا وعتال ىذثعالالوقىف ةلبةولدعاذ يك و

 اهءاس دقلو 0 ةدام ءاسنلا نمفوُدصلا و مدس نبا فقدمت ند ءاههجر صرخت ا فودصت ا

 ما نسال نءءارطلاُف اير لبقو لسقلا ىهتةنال ا! لدبتت كالا واو 000

 لم نأوه لس قو ىشحيولا بناخلا ىلارقاسللا فل -ملسقو نيدبلا فب وع ف دصلاواضي ؟ىانعللا

 الا لاقجبس ةلاا فلق ودل و ىشحولا بناس ىلا ل-رلاوأ دما | نمريعبل 3
 ٠ ع م . - 2 5 3 : : 3

 م لما ىوه لءقو ىرخالا ى ل زعناتمكر رلا ىدحالايقإوهل.قو لامشو أن عن ءاىرداال

 حد 8

 دق ةدتَو دغتلا و3 ىيحنالا تفاحلا ىلا لامع انَدصَفدصدتو ىرخالا ىلعاهاذ_> الاب

 لس ايوب 0 وُيَعسرلان مياودلإ ا!قني ,رفاشلادع اوبال فادَْفَدَصلا لدق 00
 2 و ساو و5 ء

 ناك ا لاني قدس سرفىرهولباكتطاوهو | اًكَدصَفدصدقو ةقلخنوكتىتا

 نم عفة رمئش لكن دسلا الا نيغسرلا نمعا وتلا فنيرفاسملاَدءابممْنِْعلاَفادّتم

 مقل فلسا فرسلا اوةمحانلاو | هبناسجلا ةقدضلا ويف دمنا لمجلاو طئاشلاو ف دهلاك

 0 هلاوو ءلدلا نيبام فدصلا ل. و 00000 كلاود دمها عقفترملا لبحلا

 لاه وني دصلاكىداولاوأ ب عشلا اةيحانلادلا م ذينافدصلا دير دنبالاقو عارت نعهمفةغل

 تنال ناحلا اذ_هىذاحت و قالتها ادي ناسيا بلا يا
 ءءء

 3و س

 هن د وو هسقال ىأ انالؤ :تئداصلا شاذ 3 نموداوو أبويا سيمو فالكل

 34 نيفدصلاْئرسق هلوق ىحرب زعل !ليزتتلا فو حوجأموحج وجأب نب واذن نايقالتمن الب ناخد ١ وان نافدصلاو
 و

 نيقد- را 0 ءدار ثدش هملءدللا لصىبنلاّن أ ثذ دملاقوُنفَدَساونيَفد صل م تل !ئرتزيكدصلانيىواساذا

 سووماقلا ىفاكنيدضعك تاني 2
 ) رشع ىداح نرعل نال انا
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 نمة#ةيعصلا عجب مصلا ىرهزالا لاق داجيودج ىرجتاهورج أ نيحرا ةحوة رش جاهووبش

 قمو اتا موايقناكولان ونس هنو لان ل لع قع نوهو داون

 هلوقو فرحت عججلاو ءتمك.اعلبقأ اأم ىهلدقو ايل هولا ةفصتو

 نوكت نروح و هدلج ةرششد ىف ىلا ةفيص عج نوكي نأز و «فيعتلا كوو نمادباذا»

 ' س59 وم

 .امدالكو * فيعتلا دع مهب لب *« لاف ضرالا يو ليصلاو ةفيصصلا فلابد ارأ

 ني.فدلا نيب سر عم ماذا ىصتملا اواو ابق كيو ملا ة_فيدعلارهردشتلا ىلع

 "ع اليل رار اجمال ةخلديق فلا وز ككللاو لا“ هب 11

 فصلا ىعناعاو ى :ر-هزالالاف قاسكلان . ءىنامعللا ن ١٠عكلذاغا خفنامنأال و

 د هوو

 لاَقاك فصصمو فيصملايءارقلا لاق نيةفدلا نيب : هنو كلا ف هعال اعماج لعج أف مصأ

 © هع دك و 0

 هدف .ةرط ف لعحفر هي ١ ا نسلا هسيفتعجبى فمما نم هم هلوقولاف ف ةرطم وفرطم

 1011 منقل هاو ترسكن فورح ىةمذلا برعلا تاقْدَت سا ناذعلا

 َلفوريدا أ لزعأن كر زمأل اوالَر رحل لا اولا كلَذكو مضل لا قنسالف رسكن و

 و 2 و

 لزغملاوف نأ لوقت سيقو فشلا وفر رطل رغملا ل وقت معديز وأ لاك د اوعدخا و
 - 1 عم ه م

 لإ دسجأ ونالع هبق :رطق لعق ةرط | اوف عصا هيف تعم فعتا ى ره ودلال ىءهعملاو

 اكل ةخيصصلاوئرهومل الاغو نارفعزلاوهوداس ديد عر يدان لايقل

 ص هو2

 اراك وقرا الما نأ اد_#الاقذ هدسح اياك نصخ نة سمع بتك كاتيدلاقز

 وهمدقناكور 3 دبع هعدأاو قورعم ا ناكل بس قانا

 نيرا ايولماعملا نيباك امهابتكفا صا ملعمةنفدنهنب ورع كاملا ىلعرع اكل 0

 اهأ ارةفاسسصد فص نراتملا ىطع أف ةريخلا اًاتجاف ةزئا كل تنتكدقىلا لاو امهلمقب همهأد

 تا
 0 ىلعف لم لعفا ةفر طال اكو ماشلا ىلا ىذموءاملا ىفاهاقل فول قب لماع هأبابي فاذا

 6 ١ وفلل و للا ءمببر 00 هل ماعلا ىذمو ه-.لعفأف ى وهرعك لدم كتف

 هبشءدس نبا لاكو ةعْضقلا ةفاعلاو داوم فورم ا هاش فعلا ةءارق 2 نعأطالا ىوربىذلا

 هَ 34 _

 ١ مسهملع ىفاطي لب يملا فو فاحص عهملاو مهو فوم هلا عشت هودضد رع ةعطملسم ةع_صق

 #6 مس

 دشنا اوبهذن مفامعت
 2 رتاج

 َه * - -

 ظ لاحّرلا تتار ةضفلا نم فاصتلاو ٌكيكاكماو

 0 0 و و سس ص سس سو و تس م ري ب سس يسوم صم



 ما ->(فمص) ءافلافرح « داصلاو نيشلالصف

 0 ل و ل ا
 اقامتشا فاتسي نالف ىف انس اواهن رى انثي وقت اس وضعا ةيضت انلعل تااووام تفاطف 1

 هس ع و, 5 ةاه ءمد نك و ه5 < 0 هر 6 مس نص اب

 نرطنم ىأ حوطسلا نم ندوشتن ءاسشنسف أر وتدلطتى أ ملاك ات فوشي ورطتول واطقاذا
 : هم همم

 5 اكريلهسوحن نما 3 د حاملا لوقدنمو هماشىأقريلا قاما لاقي و نأواطسو

 2 هملع قرت 0 ًاوئذلا ىلع فاشأو عفنترا فاشأوءىشلا قْوّسَتو

 7 هو هيت رع و 2 6 2 3 8 0
 ىلا ىلع فرش ىافاشا اداهعروىلا اورظنا نكلوهنعهّللا ىذررعثب د. ىفو 5

 5 1 - < ه5 عسوم سمس سو ع2 ومدح م8 11

 سوماقلاح رشق نشا هلوق ل ةمورسان ؛لاوعلات وق 3 0 0

 رع ع و ان

 كرولا كا ينو كلةوسأو **# هم ةنياتومتم لسا

 5 7 للا

 ةرازيعْر سقلاك ةعبلطلاةفسشلاو

 عقوم لك نعربطلا يق أ د3 انثااَنْبَق صاضقلا اندرو

 ايلول ديول تعيدارعالابا مهلفاتْشيىذلا مهبل موقلاةفَتو

:-- 

 نمرفلا فايا اهمزاي ىأداصأ اًةفعش لع ايد هنافناغسشلااورصمت ىنا ارعا لاو ثان ْ

 ةزعرشك لاقر ظ لس سلال ا

 تعمد“ ا 5 اعدام لك ىدصلا توصنم قوت

 فارعالانبادشنأ او تف ةرشأف لالا لقاعم ىلءتءعفترا اذا والاخ وشتثللا
 _ تا < هه

 ناطشالانئاوسامانرإ 30 ام اكذيعبلار ارطنلل نعمل

0 000 
 ةدلسعل رانآىفاهلممص ناكسف تابدم ةمدلا ع ا كمعل ا | ًاراذا هطيشن دا رحل

 سا مو هم هدم هد“ ع 0 يع ل ع ه- و 2 5 5 د 0
 دا ا دود قو اهفاو >- [ةعسلءاملا

 ” هوو

 فاعل اولاق را حرؤةناشعد ١ اتحرخ ثر دا ىفو عا 5

 لعأ هاو فاش ىف ترك ددقو مدقلا ع نطام حير ةحر ةئيعو زمولاريغو زمهلا تءاج

 ضرر امك مج اواهيف بتكي ى داق لا ع ياا ماعلا لصف

 ناوابقا متنا الا اعل قسيت 6 هاربا فش ىلوالا فت ىنلاذهتا لو زبتلا فو

 اذهل ثم الق ناله ءلع ل خا دو هبايىلعف فئاهصامأ هن ويس لاه ا.ملعو ان ىلع هللا
 ا هس ها مابا لا ا
 ةدها ذءاهلا نأ ا ولع نسا فج وعجم ممل اك ب ِضقو سضقوباقو سءلةءهوهشاغ اولدلق

 مو ١ ا ا

 1222201010: اننا طا نط نطتاااسساس سمسم



 ررحوةروصلا هذه ىلع

 ىف طيض اذك خلا دح هلوق
 ةدامىف هلد.مدّقتو لصالا

 ذح هلعاو فاضق راع حيو س

 دسلا فيفلادحالا عج

 هعقتتهرتك 3 اورلار ررخأو

 سوماقلا حرش ةريط+لوق
 اهتدنر طخ ىلا ةريطخلا
 ةعيرشلاةح رسلاو اطاشن
 ها ريسلا "هل مسلا

 ليا و دع

 (فوش) نيشلا فرح + ءافلال صف 1

 ىنعاقئاش كارأ ىلاملاقي وهتسضغأ اذاهت دعو هلت ةنشم ار ءالانءا هيلا ترظناذا هملا

 (ف:نشإ) لأ اءاملنابى مو لد , وامن ( فض ]لهذر رياك ًادهح و ىع 0 ةواقنا و

 وىوة 2 26

 ليوطلا فشل اوُفاَخحشلا ولي وطفك لدي ل ثم فدع شلجبر وديدشب لصف اذهشريعي

 رعاشلا لاق يذق مالا تيدا فورا دو عا
 و م 0

 سس 56 ويه ,. مع
 للوطن يةيرتست وقل ماع ةباصع جوسي يفاجأ

 لاك ف ةرشمىأ قدس .رقو طاشنلا ٠ نمهسأ 0 لمعىذلا لم مان نبا (فسشر

 سرفلا فضي رارملا

 لي يا

 ْرمطْراط ئطوطاذاو د ل ا ا

 د“ بف

 فاعتسش لح رزباعلاوخ 0 وطلاب اعْيَشلا . قاعي شلاول ولاة قديس (فعنش )
 تمول ردسا اذا 5 اًنرَقمت هل ل همدل قوس 2 هد ها «<

 ]| جرد سور فيعانشلا ىمصالا ةدئازنوالاو لبحلا رم حارا, فانتلاو
 لاق ناصعالا وةيشرالان مقيقدلا لو وطلا ُفاَمَْشلا بيذهتلا (عتت) لاما نم

 فدا لوقي ىركلاةئانتمع رفلانءالاق  قيقدضرالانملد وط قرع فوْيسلاو

 ا ريطلان مهن ررض قايل وفقتخلا ات قلدنا برطضملا فةلولاوفعْنَتلاو

 0 را درا وسلا وأذا فوشلا و هالي موشي دق فاش (فش)

0 5 

 ةرتنعلاو ولحم

 ملا وَلا ح اوهلادكر ه« امش دا نب بردو

 اقم فاصاحدق هنو عل دقو هالحىأ 0 راضمسقاغا راند لدي دارأو ارو ارانيدلا نعد

 يئاهلا فوشملادسعو ألاف وهواك ىأد ةوُي انها نال ثار مقلب ىلطْلأ لب الآ ٠ نب

 دسللوقولوعنملا نعت اتم ومنا طوكي بنك ىردأ الو لاف

 ميصقيهنأده فول لدم , ةعرش بدلا فوةرطع
 نسب يلا فودملا ىو ريودسلل وقف ياهلا لها ُف :وُشْلاَو رعونأ لاقو نيتعملالة<

 اهريسغو توهعلابني زملا فوسملا لو لبالا همت ناردطقلاىلطفري_عبلا برجاذا مومثملا

 لاقي و تنزتةأر ملا تةوّسنو ىلع كأن نع انا هاولابسقتر وى ءاس 1 نمةفوكملاو

 ةمزلم تقولنا ارمعاشا ىشزطستت اثم د فو كت ب زاذااف وش فاش يراحلا تفش
0 

 دش



 © (فدش) ءاقلا قرح د نيشلا لصف

 ةارملات 0 ىلعالا ط 21 تل ع زورللا نذالا فوقف قالعم فشلا ثيللا لاو

 9 1 م5 مد و ساهم س2 هذ.

 كلادضلاىلا فاتخا تنك مهضعدثد هيو 1 ىفتاطر ةفاهتط رة لف ىإ هتقْمّستق اهيل

 ص 7و ادب
 رعاشلا لاق ةضغبلاةدشىشلاونذ الا لح نم فشلا بهدف ذش ىلعو

 موو زوج

 شاص يخف »* اسس تلماج اوان

 5 8. مهو

 دس ىأ ن1 ا ركشنلا و ضغبلا كي رعتلا»فشلاوابضعسس ىأ ْ

 ىأ ». اًَنْشلاَقوْرءاَرَءنامْرَأ « حاملا لوقو زها فنش ل سوهو تيكا اك

 وأهم بكلاكأى ثلا ىلااوظان هفَر رطناسنالا عفرب رثأن ا نر ولأ اهيلار 1 نم ظ

 رسالاو لأي كيلا العلا فشلا ىهوءافت_ثلا ءاغّشلا ن مديزوأ يش لثموالءراكلك ظ

 يرد شنأو ضار فرو هوت لث غفابو رز ا انسة لام تلا ٍْ

 ناطششالانئاو.ياجاب را « امن اكديعبلارلغاللنشنشَي المخ فسد
 »ص م

 ةضايرربج ميول خيو رح

 - م جس

 © همس

 رظنلل. ناد م فبل 5

 هلشفلعودشنأو لاق ديعبلا

 1 85 مه 59و 7 قى

 ا "6 1رئاذا: و« كاش يملا

 م هدو تمم 0

 رعاشل ىربنبا دشن أو صبا فنتلاوهضبأ انسه

 0 ١ص هموم و برع ع 89 2 م ه2 5 0 2

 تفنشو اهريخ ىدعنمو 23 تقدصور بج ما ى ارامل

 ىأدلاوُشدقممنافّر ذى مالسا فو 7 فنتلا ٍلَقلا هلع ىوادتنأو « رخ الدشنأو |

 0 -هع :

 هيلا لص هقالوسرل لاقي نب ورع ديزني دبفو هنشاداخ بلال ْ

 وو « و89  ىس

 لاك تمطف تغنش دو نطف 59 10 ءودألا ف و 0 5م وقى 4 رأىام لس و

 9< وس هوم 0

 فنشالاب د 00 اهلل ةفودعل اَقشدقلوُقت وعبو

 َْن 1 نم مدقت 0 نشدد لافت ثريا او ةضغبل أ قدبو 4 ا ؛ارعالا نب ١ امأو

 اذاامهبّنطق ىدعتت [م”نيقاعتسنيفر مةيدعتمتنطفلا قو ف رح ا 21
- 0 

 هع #8 هس

 وه»ةرملاقو بوعي هاكبح ندعلا رخ ح وع رظناوم دوس 1 امس هتش هبل فيش ا نطق دود نطق تلق

 ود

 يس ١ ىل اة قابكللا با سادت اذا «لمقمنسا لاك صارم يفرط

 3 ملاهملا ف نش دو هلوق

 د اراصتةقاو لصالاب طمض

 نم هنا ىدَتَب ردصملا ىلع

 ىرهوحلا هرظنو بتكب اد
 برض بأد نم نفشو نشد
 هعدضم هردكر رحو 0 و



 ينس م سو يت ات وا

 اذك بادهنافغشاا هلوق
 اهفو لضصالا ىف طبض

 ىفحاصعلا مسن نم انيرديأب
 با دههرتسي ىأ عضومريغ

 نم هريسهقوف نمنفلا
 هييختم يك نافشأاا

 مومو مو وما هك ا ديانا يلم د 8-0 نا نا [ »رك 1 ةكع]1 - خر"

 (فننش) ٠ . هافلافرح « نيشلالسق م

 ْ دج نالفد.عسولأ ادربىأ امش هنانسا قدح نالفو ناش لاو نان الا ىفدربلا نم

 لاق رطملا عمةدراسبلا بر رلان امس ةلاراتج وك انيقشمل يقم

 ٌةادعنه واد درب ىأا ددسن اسس ذهانتلمل فنا لاقي و «ندل ادلملاو ناسا عمجا اذا *

 د 1

 نقلا ناد ناسملاقحرم ! ف: عسب هر هاظ ساق ىف

 بب وذ أ لوقو ديبالا رلا قاتلا وناَفشلا نمىأ
 5225 507 سوس 83 ةس
 عرعر ليلبهمحارورطق 0 كلبا ىطرالاءدوعبو

 هةر ه داع

 ا

 - رلاةفص ىف هنالن دل ومها هعش كلون سن وكبألو انرخدربل هْدَصقو هلع توم ديربامغا

 ظ د ناساف تف تبو كلذ تلف وش هتلطسع اذا نالفاكل فشلا اتهلا ٌفتلاورطملاو

 ل 5 و م مص و- 4 4 هسنع . < 2 م 69

 هسشادا ِء 0 ا 4. سمان . اهريغوتايثلار ك1 فشفشو سلاف

 و 0

 | لاف حرربنا َح ولسا لع 4 ةءاودلاو أ هسقر يفض :رالا تدنن عيقصلاط» ربل و
 3 رس# سا 2-_ب

 1 0 35 .ولا أ 1 هل للا و ول نمفشي ف شدقلالاف نم وأو وع

 1 هور

 لم فوغفاولاف حوف رس شياو ةيعع عر وهو فشل لاو ةدلات

 ر رويغلالسقو قانا سلات ضسلا فَما و فشلا قلو فدخل نمفوُمُدْلا

 رسكلا ٌفْشْمتْما ىو ربو مْفَتْفتلا رولا نظام 2 هود هليل قل رفلالاق

 ةج : ملا فهردصمتقتدقو هتلرهوهترمشأف دورا تيَمىنلادارأ ىارعالاّنب نع

 ةدءرميناكى ذلا فتم 3 فشفشلا لقو بوثلا فيديو ث اولا اغيل ءافلاونيشلارركو

 7 ةريسغلا عمنطظلا“ دم زطااةخنلاو 0 الاسف كاوا 3ث نماظالت و

 (فالشإ) ركل قزتلا كلور ذأ نعور وو تلا راه يذهتلا (فقش)

 (فغلشإ ن قالا برطضملا للاولاد ارعأ نم ةعاج نع بارتوبأ بيذهتلا

 نبسغلاو نيعلاببرط للا ٌقعلَسلاَو ٌفهلَشلا نولوقي سقبارعأ نمةعاجنءممحررفلان با

 شه اهلفس أ ىذلاو فش لنالو نيسنلا عتب نذألا ىلعأن سدي ىذلا ثلا عر

 ريبكوتألاف«اوس طر ةلاو فشلا لدقو طرقا

 رضنالا فنشكو أدي ذولا لم ا ارشأ ل مكوبو صان

 نذالا لس ىف ةئعَرلاو نذالا ىلءأقنيشلا شي كيشلا ىارعالا نبا ف ةونسو ف انشأ عجاو

 لاقو



 مو ل

 4 (ففش) ءافلا فرح « نيشاا لصف

 قد رت دحلار تحصزوهاوق 0006 1 «.لان ىو ردنا ني رخأتملاضءدر 5 دوريثالا نبال 5 ءانالا قنيالاوءاملاٌه قب ةفاعلاو

 مت يدح ىلءمالكلا
 ا 9 1ر1 ءاملاتتنقسلاهدهناديز جبن ع ىو برشا ن قا ا

 8م عدر
 لطفا كلاود هنا وهوه أهان لاقمال- !اذرثد لوس هدمو

 سلس #7 هم مس

 تاصَيااض وهو الو لمد لج لم يع بتات تكلايقورعلا را

 ٌقشلاكٌظرفشلاو هدي يغش 0 اذاودااذا في مهردلا فشلاقي دادالا ٠ ندهوطو

 0 ا 2 م م <

 تح رةعلس !افتدقشو ٌفَشتس او لَو اذوهمْفَت هملعفىشدقو ناصقنا اوةدازال نوكي

 اي -

 هو و8

 اوعضوتسا توزر #23 اوعي ال نيكرتشك انك

 ملام شبر نع يمن ةوقكو هوةدانزلاو ب رلاٌفَتلا ني امّنش نع ىهمدن ابي دبا ىفو

 ىفامهرد_صولا هإ_فهلوق 00 الا ىلءامهدح اوشا وان را اي و هت الام لكم تيدحلا هنمو نع

 5 ع
 5 < . 18 خ «|

سرف فصد ؛ كد الوقوالي ثمربك أىأ الف نم تع نالوا لأ
 9 ىلصن 8 لا ني

 ظ
 5 ظ
 37 , رح لاق هيلعتدز أ فش هملعٌتْدَعَسدقوٌلضفلا فشلا رغلا ظ

 ا

[ 
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 اهدوحالو اهعوكر مي لو © بصقو م 1 0 ند ع اه وه معو ظ

 لاءإ_ةخ عوطتلا راك لدتعاف اوس فشلا ىر رحو * اميدح مزه توسا و

 سارىدود ىح هدعدو كانو 1 اول هسلعف أو ه تلا بهذوا, واف هبحاصٌو سبا مسهدحأ اداك لو

 هع مورتك لاملا

 قب د4افىو ال ىئ 1 .ثالوق تاقشب داى و اطقم هدر ك الفت او

 لاقي قاسي شلاولاق دازئأ ارهسلاف نرخ نات مارشال كت

 قكنأو نم ىا الرق شمه نداذه |

 و )ونص نيه

 ملسلايدالا مكسب وادي #2 هش بلطي ف دلااذنورعأالو

 و م

 ناكا مميت ١> التئلالوتت لكيم الا مب فرش كبل حورتن اًعيضونفرعأالدازأ |

 ماذعوشلا كل فش دو ٌرصق فش ب رولا 0 ما :رصقى 1 اوف ةكدنعأ

 و

 عاتب قو رخلا هدف يغتسل اقرت يمسامروُةقلن اوقاف اوت تلو |

 ل ع ا لل ا ح وح دع حس حمو ع انج اصب يصح

 رءاشلالوقهنمو ديلا

 ٌفيفشلا ءألسأ ب لكلا اماذا * ضرر من مفصلا ىو

 ليل قلقا ثيدحفو * ايفشلاحا ناسا ل ٌلارذدال و لشموى تالق

 دحو ودود عمت ”خبرد دربال نوكيال ل دقو دولا خود فيغت عجب قاتل فافشوتلثتاذ
 <82 مريوم ,

 نوفر سووا ال ةفدلاقيوةودنعمدربفيغشلا ليقو ادري ىاغينشمنانسأىف |

0 



 0 توج "7 2 / 2 2 .٠ ١ 00010000 0 02ز1212ز2زة2ز2ةزةزة2زةي ية 000

 (فنفش .. ءافلا قرح 5 نيسلا لصف رو

 0101090139151 ول 17117 5 17 3-7 نال د1

 و 25

 فيرا 1 [تاتر دوتملا مهد مرضوعو خلاد ال حافلا

 0 و ست دسردل هتأرف فش بونلاو اقسم نمءءاروامىدً اذا كلذواف وم سس

 رعثدد->ىفو قف ةرىافش ولست ول دوةفلخ امى ربى ف رى قاسكلا نعاضنا انسشدو

 بابثرصصمىطابق نأ هانعمو فه هناففشيالْا هنافىطاشلا كءاسناوسلئالهنعهتتا ى 5

 اهشأن ءىهناهتفصوفاهفادزأب تسر امان جذل عيفَساهدعم هو قاد ةراهنلا ىف ةقيفص هلوق

 ا نا
 فشيداك دقب دولاهاعوامتعهننا ىذرةشناع ثي د هنمو امالغلا نال َنيَسْكي نأَبحأو هسيفكد هيك ةفمعض

 د ارمتبلا ارطنأ 1|ىد 00 اناا

 ىلا ارعالا ننادشنأ اوه .ةامٌلمأ: :ىأ قم لفاراك تك لوقت

 262 نإ و دو 5 37 1-7

 فرن اههسو فئات اك ةشال ىهوف ةرطلا قرتغت

 رة نم زرجلالا هتهو هدب سن زنا لات هلقادت مئات وش ساو هما اوقع ءاملاَكَت و

 اطمأن اضرب تال علا نط هذيلا# ةيرش ىصقت ك3 لك فاشل زم نال فدعشتلا

 لاقف توملا ىفى ثلا ةريسنب هللا دبعهراعتساو نمل براشمقأو عملا | لصالا فاذك فتتقملا هلوق

 اعرّسالر قالا تاكا 0# راف شا تحتمل هدا ررحو فاعلا

 نالىأ ف اشتلان عى را نسسدل لثملا قودلك هب هن رشدقفم رخآنرشاذاو توملارخ و در ا

 لبق ةوولشم ف اغشتسالاو 7 ومالا فءاصقتسالا كلذكو ىو 3 ريا سبلبر راش اوس ىذااردّدلا

 اذه ثوم دساو ءايالاىفامتةفاشت لاش دو ىو ا اناس بحد رمال مندل انعم

 هيفام ىلع تدن ًاذاايفاَشءانالا فام ْتقاَسَت ار ءالا نبا ايشهيفراستلو هيفامعسجب تبرش

 2 5م

 كا أ همازح تشل وز وجت اة ملا مظع ناك اذاريعبلالاقيو لمان دفعت هن ةاشتو

 ريهز نب بعك لاقوئش 5 ر ال حلك ه قرغتسد

 نا لكن اَشَتْسي نافدو 6# هبت ص واسع ىوان ومع
2 

 5 5 نس
 ىفام عمجب نشط بعسشا ثرونتاو عرزمأثيدحفو ريعبلا ىلعحد وهلا هيد ثد لمح .وظو

 هللا وا يق و توسوا هس هلك هيب . رشاذاءلثمفناشتو“ ءانإلا

 «يشالا هاهعمرعت لاق ٌتيشالا اهنموسلو 2000 ١ تداك دقواموب هباعصأ ب طخراسو هيلع

 .٠ حر م 2 ل

وذلاتو سلا كلذكو «شيراهنلا ةفافتشو ريس
 ةيرلا

 تداهم نما دكاءاور 3 امرأ سمشلا شكو لا فان“ اذك سمدلا ة.ثقوأ وق
 . لا امس فج ل7 قع مج هانم مسا »0 لصالا م 2 سس

 ةقافشلاو



 41 2 ءافلا قزح د نيشلا لصف

 و ًُ 5-3 3 ه.#»# هج م < 4 م. | ع 2

 اهتطدى :وكن نآ ف غْسلا لاق ام>اهفغشدقهلوةىف نسما نعىرهزالا ىوروةغبانل !تسيدشنأو

 29 ب ب . يل # م4 . 3

 باذلاو هفاغشلا تاكسلا نبا اهديك لئماهفاغش باصأ همس لاف سدو نع كوؤرو 6

 2 رك

 قرخ ى ام اهفغش» ارفلالافو هيلقفاغش غلب اذا هيلخ لق هنم و باقلارةةصالة رمل - ىهو

 راتسآلا فعُشو ءاحرآلا لف آش ًاههحوهتلاّرك لع ثددس>ىفو هيلا لصوواهيلق فاش

 تعتنق هذهامس ايعزرباثيدح ىو داولا عطول باقل فاش فشلا امد

 . ساق ع ةعم مو

 دق دق تنكوقلادبزيشم د>ىو مهبواقفاغّش تل دام اكمهتقر 1 ياكل ؛
 م

 ليسا علوا عاف مس ملام ةغيدص ىلع ئذلاب تشو جراوخلا ىأرنمئأر |

 فاعلا تدني تامعن عض 0 و ةفنج ىلأ نع فاغلا ارصش مشق فغشا اوٌقلقلعافلا ةغيص |

 ثللادشنأو ماظعلا |

 و مورو وو

 برطصمو عسومهأدالبلا فو * فش نم فاغلاتاذيحانأ ىتح ظ

 هلةعَبصذأ لس .ةوه[ه أل سيقوهملق عدا وفشو ات هَفّسي ب حلاو نزحلا فش 6 هس (ففشإل ا ا وما مدن و 2 2و 8-5 5و5 عم

 هلوق بلعترسفديو |

 يسلط ْ

 2 2 رو 33 ي و

 كم هدام أف سدقو ركلاح 0 فوكعنهف

 هدو ع كد ع١ ه5 اني

 فش مسواوقن 00 ىد هر داو هل ازهىامهلاهفشو عزملا نمدخعا نزولا نزلا لو

 و

 همسج ف سود بولاو مهلا نم مدي الوُخ فوغ وبالذات ولاا
 رع ص

 و

 لوق هنمو اضرأ هفشعتو هز هاش مضلاهفسي مهلا هش يرهوما لَ ىااف وشف

 مي سو مري 7 مس

 فّشْنسلارويغلانظامنملحيو #3 اهلهالآالارا م 9 قدزرفلا
 ن6 ف ل

 ُفدلاوَتلاوَوماذاهسيلعَممشلا قيوم اوهو فْشْفَتْملاىو روىربنءالاق
 - وو 2

 انيوون لنيل لو ىو وسو زواسكر قيقرلايسلا ليقو قرقرلا بوثلا ّْ

 وو هءاروام ىربر نوما نضيع ملا ثنللاهئار رامئاروعمش ةساومءازوانإ لش
 قس هوو 8

 دش وس

 و هم رى و دهم هسا 4 3 |
 ريرسو قااغم شيعوك كس سملابن ندصني فوفشلاّنمئاز :

 9 و ه 5< ىو
 تمفرو ناوألا ضقت يل اندر مر سك بيسو راف رز اس ١ و

 و

 سس

 (رشع ىداح نرعل !نأاسأ ١١



 (فغش) ءاماا رح 5 نيشباا لصق 0

 الو عوفي غوربق ف ماجا ا صلججرلا نأك اذافريقلا باذدعثي د>- ىو دس لاي لغو لصالا ىناذك هرسدو هلوق

 ايكو دون! تنوع الواو ناقاابي هدب ىدع قل ةدْشَفعشلا فوعشم ررحوةرودل هده ىلع

 و هدر 2 ق-89 مد

 عرش قدصالا ميصاا ىرباذاف 31 ءداوفتايراضلا بالكل َنْعَ

 ع اه بالكلاهنلق ؛تنهدلوة.عزفلا ففءشلا لمغتسا هنأف

 ضال الر رمل ع لا ىداولا ىف ةفعشلاع 3 م للف و ةنسهلاةر طلة او هلا 5
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 ليسا هوجان عساولا برا ىداولاو انما ل

 7 طا و ىلرعالا نبا ن عدرب سا ةرفلن يفتقر تكلا نمد اولا رطل فْعْسلاَو احلا

 ه سود ©

 فعلا ندزاخلا ىّرعم ترق صا 51 0 ”مهورتالاورغالف

 : د وو

 1 نكلر ككاو عضو منيع دئاز نونلأو فان شل وطلا لتر ]ل لاةيو سس أ ف عدو

 1 ور ور رع ةمو-

 الممبرضيدو ددتن |نيععشد ظلي ود نيعع_كن هلوق
هات سلاح ىفث اك نم

 ْ نامثءشو ب :دهملا ىفو 

 لع دنيا بموئاوياهرووب ات ل- 00000 ا اعنتسوماقل!ىفاك ىئثملا

 أ روسيسارد كا !تعذخأب هأدقاغسُتلا (فغشإ 4 ها ىف اف كو لحالوقتو عدرأ 6 مدثمو ىر .رالإ ٍ توق هز

 هرسسك ىفىرهوجللاطاغم
 ةغاتلا لاف نغالا دل 2110 عجلا طظفابءافلا

 عياصالا هتف ل ٠ ياردة ندم هلاحدقو كك

 ناحلاكهّ ردتداسو وبأقل فالغفاغ- لاو اغشلاح رلوكو ربوءامط مالا عباصأ |ىعي

 هوس ة*-ه< 5و

 افغش هفغعشي بحلا هفغسو تلقا اغوهلا ,لاقيو مم و مكاخت ا بيف دوو

 لابقو الا تق عر عجل ابا معَ دقسايعناا ارقو هلق فاغش عرس 1

 نيسقلاك هقال_غدفْفَو باقلا ُفاَغشر 1 , ولأ لاق اهفاغش باص لدقو اهلك نفل نش

 فةيءااوءاشحألا ىقمفُشدق 93 ٍبْذَكَىدَر كد 2 .لا اوهالىا مبطيللا

 ىلاءاذلا ل_صواذاو قالا باقالاسابل نوكست 3 م ةىهوباقلا باطل تل حسم .هااوأ

 ١ طاع شادبو امةمنإلف فش لبةوهصيلوبلقلا ضرس الففاغثلا

 20 اميز الانا هفاعسْغلب فا لا هبودةداح ىغو تقلا اش ا

 ءادوهلل_قوباقا!ءادبو و رسباقلاة موه لدقو باَقلاف الغفاغُملا ل.ةلاوقأ هنالث

 فاس مساراق اغشءادلا ىعمر ودذم ونأ لاق هع انلاثد دشن اوفس عل اقف وما ىفن وكب وه افاغ_ثءادلا ىعس هلوق

 : ام اب بارغو باصدك
 هيبته ورك س .وماقلا ىف

 ه+بخاصلمقلاعطلالاصتا ادا بلقلا فءادفاغد ثلا نأ يمدال !ىورو هباعوهو تلقلا

 0 رك 1ص دبا 7 جههسس عت دعب 7 تان سس أ



 44 (فعش) ْ ءافلا فرح * نيل لمف

 1 سلم و «او 3 و , ِه 1 5 . 3

 تافءعشوت ريدم ملا فأن الاو كلا سار فعلا ىرهزالالاقو اهالعأ ىف ريدم س1 قانا الاو
 و

 هسأربلقلاةفعسو «افءثالا ضرالا اس اود جامعلا لاقو اهي يرألا وفا الا ظ

 نلاغتفش باقل لجأ دح ؟”تاعام ئرهزالا لاك بلاسم او طاشلا ناعم ١

 2 ص -

 فعسى اذ َباصأ اح نفسو هفر 1 نمل باقل داوسنم نك ديد كلاش

 تلقا | ل قارا ع اوهيهتلعْس اذا نارطةلانريعبل تي 1ك ا هنم غلي اذارععمل اءامهلا

 و 53 5 2117 8 5 د ع 2

 سدقلاو صالات ةقرح عمدا هدد نا ارطقلائهاذا رمعبلا 6 اهدعتذا عم
 89 هرم 0-001 :-

 ىلاطلا لجرلاة وهلا فش اك ع انت تروا

- 

 مه »ع ْ

 ةءودهملا نالءانهل اةدان *ر هرب ”اطاهذاو 2 13 لاطلاق ًامىحياهداو ةتقرح الوش

 رش نب بعك لوقامأو الكف ءثل اردصملاوةقزت الا 9
- 

 ارد_همنوكي نت ل 0 قرع 0 :كاهقاادسو 3#

 نيغأ او نيعلا تيرا اهقمّشدف ىلاعت هلوةو باقا اللا نهد ن قالا اور هاظلاوه

 اذاى وهل اهقفعش ةواهئاغ قناص ةقما نيغلاباهأ ارق نم وا همت هانعق هلم هلا 00 نك

 وه وو <

 امب تفعش مهلوقن موه "ولدوا !نيعل انا اهفعتت 0 ءار-ةو 2 :فوعش«نالذو هنم غلب

 و

 هفع_ش لثم هداؤقب تهذاذاهفعشي ل ه2 مشوش مط لق تقوم ملكا منقذ هر 2

 ْنا 0ك !لدقو هلق اة ال الا 1

 2. ل سو 3 066 ل تك ع 3 6

 ىف عشب ىفعشلا-ةي بهذ.الفّئثشباقلا ىف عقي نأةمهمريغنيعلابفءشلاءالعاا نأ : نعىر

 ىركشلا ةرزح ني ثرءلادشن أ و 2

 82 وص 0 2

 سامع 0 د ىفعشي ناك ان ميسو

 نوددملل ثولوشيرع 0 هلهأو باقلا بعاذلا فعلا دق زعا تال ندرك

 مص 90ه 2 عا و 3

 #24 0 هفاعُش نم ىوذع معو #3 قولا لد لافو نوني ىأفامشدبو فوم

 ادهو لاق هءأق ند طاوملا ىلع ألا«: عضتراذانالفب عمو رغصالاء الانبا

 - سب
 نيد ةبادلا عش هسا اكفنا روُعدَموه ىنءلانرعألا فشلا دريغلاقو ء|< اًرهلا تهدد

 سقلاى سا ته دشنااو سانلاىلا تاودلان : هبرعلا هتلذن مركدت

 و > -ه<

 ىلاطلا لج 0 اهَداوُنَتْفمَد فونت
 ا ا

 هتدو همدسو هقلمو هوْعْسو هقعشةملع 11 لاقي ركذلا م ىاثااو سما نملزالا فتش

 |إ و 7: 9-12 15761575تلا 2 كي ا لا فس

 اذكقارحا فءشلاو هلوق

 لدالا ىف فعلا طمض

 هناهدافخم الكرد _صملاو
 هيف عمسول لف كيرلا

 هتك ررحو ن اهدولا
 يك



 3*١ فش ءافلا قرح 5 نيسلا لصف (

 سا

 تن ءمكلا لاق فاظش همر فشلا لئمئشلاوةدشلا فانا

 8 ةيليامكا اصلان دمك * فات نعباغتنيل حا انو

 ىربنا لاق فلاب ىوردةتمُكلاتي ن ًاونّتلافةسفا قاتلا ةأىر ًاوهدس الاف

 0 ما وو ؛١ةىات

 قو ٌتامو هام فدوه و ةوشلا تدوورسكلابف اظن ف سما بيرغلا ف

 | نيم افردتلاو لا نعنا الا قارن أف طكااوزمدلا سباءفاغسلارداونلا

 ب

 فاظش و هقمض دو يولد لي ركلاب ف طسشلا فاش قدا ماعطن 7 عشب 0 ملسو هم و هيلعهللا
- 

 5-5 هم

 بهذ: ن أر غنمبلص و نس هب 2 ءاملا نمضي فيظ- سوهفَدَف اشف دمذلاب هرعت

 2م

 ةنورلاق ةسيانقنشَح تناك ذات ضرأو © هر ودب

 نال اودا+اراروث دعب 00 نْخألا فيلم لاكى دوا
 528 و

 لس رع اتاك افشل اديداس َّط الخ بالا املاك 5 مالا فلة لخ 1
 25 5 و و 6 5و

 عمهيديمطلا 9 ابى بقا ه دش نيدوُحني نمل امتنا فل كلاورلا

 دشن و فارعالا نبا نعاصعلا

 00 0 يلازم م 0

 ْ ١ زجل قيراط بارز مهو طسولا ةمظع»ادبك ى أ

 فعمع جاو سأركير هاابلم مضوي 2 (فش) معلا او دلحلا

 قفاعشلا . نوةفعت فل جر سالي نمشي دحلا فول بلا سؤر ىهو ٌفوُعشو فاعشو

 هو

 دلع مليح سر هيدير برت د الا نا لاق سانلا لزتعموهوتوملاه أي دى حدس هل 22
َ. 

 | ل ضارع لاقل وحامو جوج اكيد هنموة عش نأ آر ارعش ىلعاللقهنمو تاع
 33 3 5 هم هى سا و وف 0

 مهسؤرروعشدب رفاعشلا ببدهلوق نول بد لك نمفاعشلا مص نويعل اراغص

 3 5 ِء م ل 6 م 2 :
 ى ىف لعيرلاهوهعزابت لبقو هرعش ىلاعأ سارلا تاقعبشو رعسشلا ىلعا يطيانملا ملعب

 140 و

 ندوس 000 نيس اود ىد رفيع ثيدقلا أ اءنأف ار ذرعا خا قديرشر ف

 ٌةفعَت مالغل | ةياؤذالاقيو ديالا ن تارعشىأ أثاف.عشالا كيدشن ًارىلعامو برذلا هانم قوهرعش

 07 9 5 و هه

 يع هلاو نايا, اع "35 0 اورق ف عش هقوف نم ىلدهلا لوقو

 لا ا دب وها ”ًابرو<ءاهلانالا هددحاوق رافال ذلا عجبا نالّرق لاق



 ص بوك م دو عسا ود هد كيا نر لد وا سلا ا ا ا سس ىف صاج دو دعت 0-0-0 كفل هوو“

 . 17 6 م 5 1 ناسا قيود :ناضفل عر يل

 0 (فاظش) ةافأا قرح « نيشلالصُم

 سوا سس ةهص اس سا عج هم 7+ هدد

 فورضفلااهف طل علضا فون شلا ديالا فيك ورز موش ل 00

 تاكد ةيش مسام دنهتل اف واهقيستسارش 5 5صانت اهي مع ا وون ةرلا |

 مارت أ فيها 'ريششل | يامال لك ا ىدغدق ضان اهنلع

 أر فول كرعالانب اها ًطآ ىهو عال الا انام ابفطلا قو ناعبلا ىلع فرم ا :
 اضأ | تي اوفوسرشلا ىرك ةركث نيرامّقشف ثعبملا تو د>فو نطل اى يل 1

 09 ه«لخرىدحا نبق ةرعدق ىذلاريعبلا وهو فوتكمملاريسالا اًضيأ وه ود فما ربعبلا |
 #00 دم هع

 و تن فوُعرسلاوبدزْ لالا سئ وُفاك اهعضوني#نا ارمسكم نفاع رمشلاو فاعرشلا |

8 0 

 تفت رشد مح لاقت ب هداسفى شح ول ظ 5 0 اذا عر رلاَق ا د 0 رش] تن |

 ف رعلا عرؤلا فعن ملا تال ىهوىرح تهزالالاق هقان رت عطقاذاعرزلا

 ار رتل اف (فاسنإل قا باذم هاو ردت اسي

 لاف س تايبفسس فاق او سا تان لا 2

 ه << ًِ 7 8 م ص سل 2

 سد ءارعلا تالسعبلا ىدح اءاملا ىلع #23 هلاتمر فيسش نوم ث ءسآو

 و
0 

 هوداللل ىرب نا دشن انهيت هفوة ىتلا فيت 7 ١

 و ص دك و2 هم ةءاعو شه جح قمع مح

 تاس قد ىف ديول ناتللديلاو 5 يلمح ىلا مامأتودَعدفو

 نعتساشلا لئملاعلاو رضا نم م سبايا فس 570 محاضلاٌلحاسقلا فئاشلاو | ٍ

 3 هوه ل

 ليةمنن الا زي اننا ريعيلا فسشدق و نوةعل آ

 ةمصو /

 انشد سلا سائركو ف رعو 3 اهضرُمدنع الس َتْدعطْصااذ

 82و 7 ٍإ
 لو ةوةةشح فأن ءفيذلاك يشق روةعد هاك د وودي ىذا رتل : أ

 نانع هنعلدتع ءىثلا نعّف طم (فطش) ق ةشملارمسلاىسّشلا بي ذيتلا' هقَسس

 ْ كش ١ اندم تضليل ا ىارعالا

 2 9 دود دهءعهو

 قولا ميل او #1 فوق 4 اريج ةناحأ |

 ه7 مق س

 نست كلنا (نطش ) لتقل نْعَتلراذةئاَصو ةبطاشوةفطاش همر رداونلا فو ْ

 عازل نب قدعلاع ندشو سشعلا

 اهدادشرومالاف اش نم ثدصأو 2 ةداقشيعملا نمتضادلو

-1 

 يمس هما



 1/١ (فحرش) ءافلا فرح #4 نيشلا لضف ١
 د

 هت 7 م 5 0

 اهات مولا لع 35 يرعى نرغتال لآ

 صصص دي 5

 ولأ لاك نانّيرب رادلا الاقي رج عب فلا سيلا لاو املا رو فرت لاقباو

 5و ع2

 عحضشلان تليد ميا اعد د ل ىف اوف رمل ف رعالا نبا لاق املوقلاو روص.م

 ىو -

 || فيرشو ضي بايثلا نمور بابنلا غر جأ تب وهلاق اس ابهرت فرشلا
 ٍ ضرالاىف ليج لوط أ هنا برعلا معتم في رشلاو هديت ا برع ءلادالب ,ىفل بخ لوطأ

 9م د --

 فاسو هنسعتءامم امنا شو فارشو لير مم مآ فرم الاو همم نرتب سأل مح فرست و

 ركنا ىا ارعالا نيا نع صوم
 ْ ٠ 086 5 رصو ةءل_ةضص هم

8 
 فا فارع امو 0 5 00 م ىف مزح مزح تلف هلوق

 ادا 0 لا هوم ل ل رو رم 1 - رار لا ل
 ظ ناك امون رسشلاوهفاق 0 0 لا 1لاقيدا 52 زيرلا ف ردا نير بنج
 |ثيدحفو 2 ب ةردشلا فرنلاق تكلا نا لوق اور رضوا ف قرشلا اوهفأب رغم

 | فار نوكُساذالو جباذك ضرأو فارسي توكيالنأ كوه نع هلا ىطردوعسس ابا ٠

 أ نيئلايىوراذك ريثالانيالاوةدب راو فرمشلا ىجرع نا ثودلا فودنسأ ىنيلءام لقو عضوم
 | وداع :المبا وتأناب امتي او" راربكو ةلطملا شو روش ولاقتارلا فو
 | وهوةسنكملا فوراشلاوداوموهو لنج فو راشلاو رم ىباءامرغصم ف مي ردلاوف ريشلا رع |

 رفح مل عاتداأ 5 اع * لاك مها ن .معا :ر”لاوأو برعن ىمراف
 ردص ضد. رعف|حرب لج روةضب رع فاح رشم ةظِلَعلا مدقلا فاح ملا 5 رش ظ

 لاقت راما سعب ادلة ادا لجل لح را لاعم زهن 20 0 ومدقلا

 | اقكلاوهضاضعممدعأ ه انصتلا لاحرلا اع الرمل 8 اًقحرشمدبعلاتي ارامل
 داودوب 7 هلصأ ىلا فقالا نور يامال

0 

| 

1 

 ني
 سوو و تم <

 مايلا اهيففتشل اف رشعتودغدقاو
 هدروألا تودغدفلوهلوق

 ادهاش سوماقلاح رمشىف لافاني رانك هديب لاتافاسر رش لج :رلا ىعبةيو ىرهزالا

 2 :رسأ ىعع فرش ىلع

 2 فو
 لليديسلا و 2 رمسلا تفحم فاح لاو 00 اهن-رمشت دقدمعلاتي ايل »*

 رشمليءاو راهنت رمشلا اند وادق فانني :دىدرت
 *م - م

35 



 ل ٠ قلل ءانلا فرح « نيشلا لف
 م وص مس-و

 كرا ف ع أوو ازاراهل 3 0

 6 ا ١ ف ارشالاوؤ غم ىأ اانماع قرمُّشمو فه سف ' امسلع ورث انش ثلا

- 

-*- 5 

 ارمضمانسلا اهو انملع #3 سفن فارما : نار مز

 لطخال !لاق ربنا يدق ٌفراشنَدو

 و هاو سد ع هام س مك و

 رعئرج أ اهنمرافاغ' اك 31-0 قلح فراش لص هكا

9 56 
 و 3 : <29 ع هَ . 34

 ركو هل سل ةلانيو #3 رزسوذ فرش رئاطو رشلوقو

 هس # يور 5 ع : 2 2 و س

 هضدسأ هاي رالا طق بال هنأ نويرصلاءنعربختريطر كودل سلىذلا اريطلاو ضيبالودلب

 4 1 و

 اذافدن دمءاتنا د_دعدس سا نم سقفتب هضس و وءاوهلا قريطم هسملعى لمعي و بارتنماصوخلا 1

 و سومر ىس

 عطقيداك ةقانلا َفرشو ليدن اود ءةعرْسفا رشالاو ام هتداعف هيون "اك ناكتارعطلا حر ةقاطأ

 دشسااو ىل ارعالا نبا نع :صااناهفالخأ 1

 سمس صو مو 9 هورس

 رارشلان نئرشاوللان 5 را 1 نماععج
0 

 نبا لاق "ل.ل ةنسلا العلم هنمسو امني ل كل ذاب ل_عفب امناوتاوللا نمدارأ

 زوال وو هم 3 يف

 هنتادرطدا ريع 28 ديجرامعبلا ل ووو اهفالخأ

 يدع, 2 صرح 5

 ابر رامو هامش أ نعد 3 انرغماقرششاها دحناو

 ادعا .تمايزقم ا : اهقاماها دب

 صر | سا مع خيم ماك م

 ثدد_>-ىفو نيطوشوااطو أ نوفر فول :رشادعوي رقو سنى ا اهمءافتأن ءهقر ادعن

 هةهماو سام دم و

 نمل قو نأ ضرأ نم فراش وطماطم اقلملا

 لاش َْق رشم ف سلاقبايلا ل دوامة 1 وسلا اوفي رلانم 0 علا ضرأ

 ئرقابعالو 1 ةرذا جال و ”ىلاهملاغيالنز زولااذ_هىلعناك اذا هلا بسنت العجب انالفر !راثم

 اهالبق برعلاةريزجب نيب وفي راد ه رق لك ه ماشلا فراش من كسي عطس ثيدحفو

 تن زق ىلا ىرقلا و ثىل_,قو ليغاربلا وع رازملااضيااهل لاقي ودا اوسلا ىلع تفرش أ اهمال كلذ
4 

 عوبص»فرشمبولو رج ًانيطوهو فرشلابةغومص باي هيرمعلا فارعإلا نبا ندمان م

 دكلاو فرشلا

 5 م 8 سو 2

 وهو شي رلاو قْرلا نمدرسموهوارهاظا مك ه.نذالنال ش اةلناريطلا نمفرش لاو ر علاق

اكن تأوهو ىو رشَتلا نم ن كلو فرشلا نم سل فارعالا
 0 ىف مْويفرارصلاباهفالُحأ عطقت د

 ازكح زل اهام>وهلوق
 ع رشف دل و ىل_صالا

 همدع مدرستك سس ءوماقلا

 لصالاءاذك ةرزحود هلوق

 نينار نم ءوماقلا حرشو

 ةسممءاخ ول ءلو ”هلمهملا
 نال هنأ ىهود_هووذم

 وهو ظاعللا وح ةقدحلا

 ناسسللا فاك لودلا عهفأ

 مهد يشكر رحو

 لصالاىفاذكاهسافنا نعهلوق
 ريك نةلا,تدملا فو ثدنأتلاب



 ازركححابف كرو هلوق

 كرودعب هل نوذب لصالاب

 هىيصمو رك
929 

 ىف ءارلان وكس ىورب هلوق
 ثد د_1ظاىو س رمال

 نيود: نوال !فرمثلامكستأ
 سيف هتك هر ظنأف

 (فرش) ءاقلا قرح ه« نيشااىلدف 4*7

 ٍ از ل ل 9
 ىأنالفلا فر كفي هعقاولو سن داثيدجومنلا 1 ا ا

 مى ه ”د ع 8م سس

 للعر أى وسلا تفرش فران توف كنزا قرنا هملعٌتءلَطا هملع تورش اهتيعشي

 طادحف رودةموأ لاف م_هراصد أوم سو راوعفر ىا شان هلق رستم ثيدلاىفو هيلع

 نملاك نا نسو هلع هللا ىلص لا نعىورو 4ع هدلاخاطالو عماط مغ تنأ آوهامعم لاس

 عماطو صرخ ىأاهفأل روس. ةواذسباهذخأ نمو 3 ها 5 فارم ””اءايندلا ذأ

 م هد
 0 2 3 5 ة عع

 حاملا لاو هنولعىهنفرش وأ ركأتفرمتتو

 35 ىو

 قشو أ قالب همشرشأ #23 نست نأ لاعأنرمو

 دنءلاققية قب سعشلان تحد هاو طفلك انرعألا كو يرام لاو

 لد الا نمؤراشلاو و01 ا ا توا 0

 9 هد 9< م هم 8< 24 7 4و ىو «و

 0 م 0 0 رشو فرُسو 00 ا
2 4 

 تيل شو فراش ابل اخرا

 فراش هك اهلعتكا 231 ةمهلسارلاح وهلا مان

 مالا امهياعةزمتو ىلع ثودح فو
 9-935-5 واش مدد

 ءانلاتالةعمْن مَ * ءاونلا ف درمستلل ازجاالأ

 ءالعلا اذىأنيسشلا اوءارلا تفبف ؤرشلا اذى ور واففغن كستوانخْؤا رمل 2 راش عج ىه

 ناك اذاثيدحلاف و هنسْلا ىغف ةراشءامكةقان 0 يو 2 9 ةعفرلاو

 عطقك نقلا رع لاامو هتلالوسراناولا وُ افشل 000 ادكراذك

 دادتاواهلاصألا ىلا بسمه ةقانا ى هوفرا راش عجب فرم“ 00

 عج ىشو* اك 3 ذك «ثالا نبا لاق دولا وُلساو وسلا هسا قو نانا وأ

 عج وهو فاقلا نود رمل زن آهءاورفو وال ولا لاق

 ةدودغم فرح الا[ متن 3 اعل زاروا كا رمل :ىدلاوغو قراش

 ا و دو١ 7

 لو ةنام- م لا .و وو طئاعوذو ءود”اعو لوول اولي ولا

 سس 11

 قّدعلادقدواذا فراش ممدو هربغ 0 وطلاق قذلا و

 تا

 _ رج 131737 5 ط 1 1 1  1 ل "17 ”لالقق077 ٠ 1 72715: 71771 م د مت

  ملدج 2 :هددم



 0 (فرش) .ءافلافرح « نيشلال سف
>] 
 قر واعر ذقت ناانهأ ىألامملارابخى مورا نموهل _.قوةمالسلاو مانقلاهنيسٌقي رت

 نشا لست ىناكمب .باح ىلعمديعضومفشسساو ثلا فرو :نراك 0 ىلع

 هم 2 ب سوما تاهو

 ريطم نيا لوقهتمو هلملمسل :ناربصم 0

 ٠ ىليقالواتح داو نأ اك وذ ةرشك سائلا

 هللا لصىننلا هقَرْسَتسا يراذاناكفىرلان نر اكان نع شا ىضرجياط نا مبا 2

 ىلع 8 عشان أف ا رسال مانياع عل و هرطأ قف ىأنلن :عقا ومىلارظنيل لس و4ءلع
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 هك اردالرثك أن وك ف عفترم حضوم نمهنلاز اا هن ”اكواعلا فرشلا نمءلص ا ورطتنو بجاس

 39و

 اذهل قرش نم نافل ثيدحيفو هومظعت_تيالنأ ىذهنءا ملا ى م ان زتامماشلا مذق

 ه 2 و ”ور 2 - هةممو

 دل قرشا ددلاقو اهينعقوفدست و اها ٌضرعتو اهلا ات ماك 11 تفرش

 اينيت ٌرقىأاهتتعءاشقنا تكراشاذا تس ثيدسملا هسنمو عضوملا لعأن 0 رشا ىأ ْ

 6و 1

 رب ىلا او عمت لصق لوس ناسي . ءملاسن ءثند-هللاىقو انيلعْتف 0

 عوج هيلع هلي | لصد! لوسرملل قف م هيلارمفأ هطغأ أهللالوسرانرعهللوةمفءاطعلا ا

 وىةاقص < .

 هعمش *:الفالامو هذه ل اسالول فرش غَتا اولاملا ادهن 3 "لءاامو دودو |هلومف

 هاش «”لافو أبان قادب عنا« كلة بأ لا سلات 00

 و سرس و 5و

 قنا و هانم وة 'بشدخو لد دور تامل فر مويغتنأ اوأ6

 س بو <

 دأب ؛فوسقرروهىناانأ #3 ىمطن رشا امو تنلعدتل

 هذ م شرطا كار الاهإر ءالأ 0 1
 وم ©

 ل فا و و و ان

 مول ا »* 20000

 مو نم منوم 2 5

 نم هلع ٌتعاطا هلع ترسو هوا عئذلا 0 رشة لاقبو وول ريغ ف رشتس ريغ لاف

 | ذاع را ثمللالاوو + بف عماطالوهسيلا عطس مغَتنأ اوهدنم نك احامدارأق وف 1

 سم .« هوكر ماوي 0

 رذقتانكأن 0و و اد خباا الثي دا ىو هيلار طا 'ارصيو كسار تغفر ا

 لاق الملل أ 1 الث هدا ىفو امنوفرشَتْ واهياار الل مهراصبأس انلا عفربة فرو ةسمقو

 دسسسلا
 "5755 رافع

 (رمشع ىداح برعلا اسأل ب (١١

 نقر ساس اسس له أع رتو مانلابقدل اوكا يوزع ةدسعىأثي د>ىفو

 ١ امل هنعهتلا ىذررعنال كلذ هللاك امئاو لد ؟اقعلىلااوحرخىأ لوو رس! دلملا اذهلدأنأ ٍ

 ظ

 ناح رشة ىمط نمهلوق

 قاخ نمداعستن ابلماشه

 ميك 4 وب ج1 هأ

 10 ولالا

 قد هتك اوفرشتست ال



 3 ١ ناكر ١ مكان ٠ ننلادل نب
 و 8و

 ليقشلنار ا ا لاع

 ةليتاكيلا نانا ل الاضنء كراع جاو هرابخ املا رش ىيمدالا ماّشلا قزاشم

 ىلعلاهو هع اومانداتاسثالا فا رش ءاوانرسوالْسَفى اةفرش كلذ ىرأو
 ا هر لد سمو 5.

 ريصق ركلمفازشاع دحن ًاريغدج ل ذاريصقكا

 2 ان

 يقي ل١ قلدنا فرشمىأ فرب م سرفوباصتلا فارش :الاوناسنالا ىلع ٌفارش "الا دس نا

 م امه ه١ كعك ص ور

 قريع ف رومالعىشلا لموت نلاقرأو ماعلا لاءأ فمك بسس سف

 وهو دى

 «٠ لول هاوس فرد رعاشلال اق همانتربعبلا فرو عفتراو دائشلا قرشأو

 ةيفا ثلا كذكوأن رمل ةئاقلا ف وهلا 3 :وطلاناذ الا ا ا اويلي وطىأءاف :مكنذا و
30 

 كاك ا ا و لالا شت ها ارشو هارت رش ةقان ولوطىفةدصّدسملا ىشىلسقو

2 28 

 لاق ىا ة*عولربو

 اصلا ىذا راهي ار اكس رمل اذاطضللا 5
 ١ هوس - هع

 3 فرمشي فرش + انها ل هرعو وب عاب أنف ىئلاوحر لف !بكنشمو

1 11 

 لف رس مس ٍء .. 9ه- هد ء 8ع هو و

 تازؤنيئطاولا قاماعت ام 3 تقرشا ني>ار ةعح انعملاىرح

 اذكههلوقوهدسئ ال اق تفلر أ نيح ىو بولاق ةمسْن رع ماندشنأ ذك لاهو مشد مل

 6 , اوس 5ك -9و 2و و "ع 0 مه 7 دك اةنص ل

 طداخلا قرشو فرش عجلاو ند اوزودقلا ىلاع ىلع عضوي امةفرشلاو ةياورلان موريم هانادشنأ

 نع حلل ع نس رع ئآ 59

 فرشفهفرشدة لاش ةييداط هيلع قرش دق ىذلا ورم لاو لول شمر شكو طن هل لعح

 تاّرطىتلا فرمشلادار اجد جا سك اوفر رشي ادا يب ْن ان مأ سادعنبا ثي د> قو هيلع

 نمرطت ىلع“ اهنسْمالا ُفَمشلاو نسق ىأرمأ فرش لعوهو رش ةدحاولا فرشلي

 مهلا اوراسل اد يكس ىنلا فراشولكمأئشلا كل قرش اورشوأريخ

 امو هذأالا يش : 1 ٌاباموءذخلألا ؛ ثا فرش املاقيومهلعا وفرش ىأمهوقراش 0

 نيعلا قرُشتسانأ ىناشالا انما هجوما مكى لعشيدسحفو هدخأالا# ئثدا ف هوب

 اذاناهعتةنزالادنك اواهروعن علاه ف .اوامببنوكتةفآ ٠ نةامهتهالسل مأمن ىأب انعمندالاو

 لسيسو ءارو ع تاع اذاوابل قمل نأ ازا-نذالا ق عدل اونمعلا روعلا ن م هةمصخألاْثإم

 2 و 5 1 9 3 ىوحج عبى شد ع < و ناظم 31

 ْ امهماطي نأن ذالاو نيعلا ف ارشتسا ل بقو اهبمض: لءاهرمشو !ءاهرحو اهرباد_موا ا

 ل للا

 ناقد رس



 ان" 2 /فرشإ)  ءافلافرخ « قيشلازم5
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 لبق ىعشلا ثيدح ىو ءا ارفلاهرك ذىرهوخلالاك ل ': نعفراشو

 8 نيءالس
 ىللود ودي ب حريق ميهاربا عمهستت تنك رقت نك لاق ىعشلان ك2 شعالا

 03 2و2 89

 لوقت : دعا مرا
 8ةء8

0 
 فرش انضرأب ,انيقمادام 23 هتلس قوفدبعلا عقر

 قرشا قص:اونأ لمعت _ساووه- رك موب 20 [متهماكو موقف رش وعلاش رشفكأ

 هءلعَقرشوهفَرشدقولوضفملافورشلاو يا تاتا فرش ألاقفتارقلا ىف

 و ورم يصمم 2س ' سس مك

 فرششلاف هقافدفرشد هقرسف هفراسو قيقا رف صر يقام 0 هل لعج هقرششو

 و اي 8ك مث مهر 27وه. 2س
 ٌتدراشو هنم فرش ن الفو فورس م وهف فرسثلاهتبلع ىأ ةرسترسا يع رشو تا

 نانداعن اب" داملاف ا دلاقو ف رشا د هرخاقلح لا
 مم 7 2

 8ة م سس

 :رع فاو ةرابما شي هنأديري هل داق اوّلاملا رمل بح ناشدت مدعي رفاباصأ

 ناموا سلا رق نر ؟ا ذك قرستواغل رش هللا هفرشو ىرهولا ةاماسلاو

و هيلع عضو ورم ؟رمظع ملذخأق م ,دكلاردلق
 سرح لوق

 اهلاط فلسا نمت ذا كح اورق 1 واقماذ
 همس سا

 شخ فا مماؤدي 0 0 ةلبقلا ذه مكتي دنع ؟ىفت معاذ هانعمن أى رأءدسنبا لاق

 0 ور ةلاوئوشلا ىلعأ د ف فر ووبحل كلابظعلا ف ملوح ىلءوهف ةهل#لذلا :ليلقلا ةلسقلا هذه

 لطخالا لاق ف ارش أ عسجلاوةفْرشلاك

 ٌرمسلا بصعلاو حاولا تدقباو ٠ داما اهنا نقار دقو
 - هو ع

 0 مشل لك فرار ع ُ سانلا ىلع داو فشلا كلاولات حز ربثبا

 لكس وأ عرذأ ةرمشعنم ماوكلوطاعاو البو المر ناك ءاوسد لو داق لوحام ىلع

 2ع

 31 رق أ لاضر كرش ام نطرالا نم فرشلاو لاعُف رمش لبو رثكوأ هرهظ صرع

 لذهلا لاك يا راف فرش

 اوم 0 ص تس

 اارتقا هنمّشوُأ طك اود 4 هلبق 0

 رعاشلالاقو ىلاعلا ناكملاوز ٌواعلا فريدا ىرشوألا
 سر مة

 راج عسفرلا فرش دوقأو * دلت يرقي الف ىدْلا أ
 س سر 2

 ناكمنمالا رانج ضرالا نمبكرأ نأ عسطتسأ الف تريكو ىأر عفش الذتورح فلا لوقب ا



 (فرش) . ءافلافرح « نيشلالصف "ُ
 همم موعم )و 0

 هعطقاقدسهفد يهد و ئذلا نمةعطقلا فدا (فدش افاضش للا عمم ولاق

 هن م ف  لل
 لل ارنا ىو «ءلههملا نيسلاب فد لاك ل سلا نمّمفْدش اوهفد_ثلاو ةقد سهو دس

 انجرخ ىئايعللاوءارفلا بوقعي نعةغل ل وملا نيسلاؤهدسس نا لاك ةلظلا ىهىتلاةفدشلاك
 هو

 011 اوفدس (ءارغا اوةديسعوأ ايا دولار هوا مهرورس عقتوةفذشوت نوب

 يالا دشن ًاوىربنيا لاك ايلول نب رقا ندا رأت

 و 59و هم 926 7 و م

 فورذخ ناك تاححلالجر 5 هنا ىامأ امد ىرأاذا: 5
 ال

 ىذهلاةب وسن ةدعاسلاك فو دش عمملاو

 و ب هص ىلا هه

 ل ناب كشف ساكو مه اهمق, 2 «ةوصأا فودشب لكوم

 ل تليق ديول دناصلان ال رميت وتقيتستبإ ةادرو واذا 2 اعنا ا برقي لاك

 ةامرلا نءهفوخ نمرادمالا هذه صو ىلارظنلاب لكو مهن اكص د راجل اذه

 ادهلاهصخشلا فدا فم رش ولا 7 7-0 هوهف لارا دام 6 سان همن وكت نأ ف اخ

 مرا لكانت .ةرحشم لدا فرعع ارنا كل تربع نيازي قفرفلا

 سأرءاوتلا فدُلاو صدشلا مظع فد أس رفو عوطلا نمسدل قرقلا نم ىنعي براغملا

 نمهسأرلا لاما لدالاو ليمن كيلا راق دجأ قري فدا وبعوهو علا

 جامملا لاق حمدت 0 اوه وح ماذاافدشس .رفلا قد 0 كنا طاشنلا

 را رك لاقيه هيتشدح ل5 !ناوهوف دش سر وو انشأ جاما نوكتاذ 27

 ئىإ
 -و وم

 ٌرمطرابط رطوطاذاو #3 عر نانا فدع

 و س ه” م 2

 ُقَدسْدَيقدكورَممتخ ف ىذلا ُفَدشألاوهسفتدل اندونلاو ف ّدُتآلا لم فد اولاق

 نزيىذنباثيدح ىو ء ءافدئاهدحا د اصلا وعلاء لاعبا يملا رإ بافديخم

0 4 3 8 : 2 . 

 ىءومو ل اقريثالا نبا ةيسرافلا سوقلا عي ءاجوعلا ىشو' اف دش عمج ى مفدُّثنءنودر
 2 سل #ص م

 فرش فرشات الابييطاب فر را (فرث) اهل نعمالو ةرلمهملا نيسسلا,تاداورلا رم 5ك
 4 ف 7 و9 ه2

 ءأب تاركا هاربر لاسر طف رف عازل فيرشوهفهفا اكو

 نانوكي ناب اولا فرسشلا فنومتسق تما .آهادجامل جرو يرسل جر لاقبو

 يصل ثم فارشأو في ريثو سانلا ن ماقد للاي لانكم م 10 نكلثاو

 نلف كوي تان ينج كار و ارش عخلباو ىرهوما داش او هش وراتأو

- 2 

 فراشو



 ا اد 00000 00 ا
 اي ا 0206 2 1 نيام

 ضف 74 ءافلا فرح ب ةمعملا نيشلا لصف

 نطابوةصّصأ ا فىل_تديدوعن ءمدسقلا امديلا فح ريو دلت م دمقلا لفسأ ىف ليقو

 فال نادل ملاامتا لسانا ءاعّدلا قوم ظعيو عضوملا موا هفوج ف قسففكلا

 صىض 2

 تغسل ارو هادو 1 ؟لجرلا ةفاشلمقو كلذسهد ام هتناممهذأ لاقي بهذ: ةىوكت

 صورو ري ه م ماعم سا سدس و

 كيذذ ًاءاعدلا فلا قف بهذفءادلا كاذىوكف ةفاشل ااه ترج اذا ابعت بعت ل اًمماق اشدلحر

 زمهلانتءاحةفأشلا ولاق هل رق دفا ءدا ات رحت دملاىف و سلاممادلا كلذ بهذ اكمل

 © سا رم

 سوو ْ

 نةورعنع ثددلا ىو بهذتف ىوكنوأ عطقتفمدقلا نطاس حرت ةحرق ىشوزمهلاريغو

 ىو هلسصأ ىأهتفأشهتلا لص: ساو لصالا ةفآشلا ىمسسهلا اهبةف أش ن هولجر عطقهن ريب زلا هاربا ا 6 عل هاو ع ل و 2 يق هم 0 2 :
 2 م ٠ ابس 29 1

 س 95 <

 22 و

 ةوادنشلاةفايناو را اولا نبض عفا انلصتسادقل هباحصأ كاك مالسل هيلع لع ثيدح

 انيلصأكسُم .رغاو فاشل 3 ميلك كاذك ألو تيمكلالاقو
 0 ل

 نذرت رن تدنخاذا قنا لقول نمرهالا ماذا هتفاشهقا سانا بيلا فو

 نا شاذ نكست نأ نالف نمت ىرهوملا هركم نه مديلعل ديو أن يسعي هسصت

- 5 

 راغطال ا!فذدوك 0 :لافو 00 ةواهراشأت لو-امّتعّنادأَ هديتقْتَسو دس

 و 2 ا |

 عمت قعسو تقسو عب اصأتقئشع ا ارعالا نبا تقق هاذا باس تدين وأ ا

 جه 82

 لص اهلراضو تمطعو تح ةح قل تقانتاو قاغشلاو راقطألال اوحتعشتل اوه ودحاو
 0 / هس ص ثوص سا و رك | صو

 ديرو تم لثم فو هذاخأثنالف فش دسعولأ عت تنشر عرس زمتفأش لبو

 مرادنبل دم نمل جرل سابعلاو: أ دشنأو ىلارعالا نبا نعةوادعلا هك اس اورعذو عزكاذا
 5-5 ضرس مص هم 2 0

 تيل !تمعلا د مولا لان" #3 نوع كماعناك كالوماذا

 0 «ء و2 نيالا

 بواسع سأ اد #2 هدر الوديع عت الف

2 

 تدبط نم َكقيِدَصْلواذا #3 ىسريسع ىف 0 اشلامو

 عرابلاهباتك ىف ىلاقتلا لاك ذكو لاك ةزدسملا خفايا خا ايعلاونأ لافت كرب يا لاق ظ

 دشنأو عع باقو هتضغبأ داق اس لح لا تمس لاعفالا فو
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 يللا كت اناث الرق
 سومانقلاح رشف ولصالاب

 مءَتانن مهر ردد قسم

 ىو م هنتكا

 ا را يول ا ل يو ولة ا ا فاطم تاي و ل

 (فأش) ءاقلا قرح .* نيشلاو نيسلا لصف 0
 1 سس سس سس هسسس سس سس

 هانعمز |ليقانه نذالوعن٠نوكر ةمدعل اوذو ةمصعاذال ىأ تلا سأ نم مويلا مصاعال ىلاعت

 . 0 00 2 0 ل
 فيلا يدل هما تمسسملا قاسكلا ههشمو مو ةفدسم وعسل اةعاجل لاق ةموصعمال |

 . 9 6 و 92ه م 0 5 7 20 5 00

 مسا هفاس ىرهوملا هدر وه فسءارفلا هفيشأ لح رلاتفسدقو فىد اسوهفهيهدرضاذاق

 5 و ر» مى هد 5 و سدك 5. 82 3

 1 8-2 ء وم 3 . 3 ودرس 5 ودع و 00

 لاق ف.سلاكعطقت فايسمع ررةدلاجناةفب اسملاو فءبلا هيلع

 1 وسم 5<

 بت دودج يثعلا فايسسولامت 37 جيلا ريال يقل نمإلا |

 د5 95 نو

 ماض رح ولما داز فتاك وثم ركنا لح ردى 17 ار نسكن طين و و
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 هي فصول ال اولاقك فيس لصتاج ”اكةَلطتلا ىهو دنا سدد راع للاب هفضل الا ونطيلا
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 سيلو ف .آلاك فعلا لوصأب ارم ناك + الوتر اكديم عبق فاوؤعا

 ل لبان نلامقيسل ١ اويدطشتلا عامتريغنمباكن مهتلقنت فرحا اد هىرهوم الاف هب

 تدم ص 9 و < هع

 دقوٍبيذهتلا قاس واكيَسّفَسدقو هافح و هنشدأو هؤدرأودوف يللا لالخن فعلا

 حاقلا باند ف صي زجارلا لاق علا تعب

 اهباده ىلع فيللاو فيلو #3 اهباطتأن هليل #* !يدل-لعنلم ام 7

 ىلا ارعالا نبا يلا موقلا قاسأ ىسرافلا ىو فايسا |مهيوزجا لمعمل

 ثددخ ىفو قمل نم بنا وجه تناك اذا فسم هردلءقهنموءاملا ن نما عضوملا

 ديبللاع عضومفيسلاوهل-اس أر هلا فيسانبت ًافرباج

 هور هوو هم نه

 لو ىرْبَص فيلا نادي #3 مكب لس ءعيدقأو
0# 

 لس .سجمم 2 هموع

 ىارلالاك 0ك ل و

 8 < ء 5 08ه مم

 ادم أو نال نمسح #2 ةقيسمنيددلا# رات سدا لع

 دال

 و » 3

 ل نو ارمالا طاف ولج ىلا سقت ىزنزر لاك اضيأ فوس ىفمدةئدقو

. 200 - - 22 2 
 ىربنا اعزمه نمت ش اعموز ٌةموهلاعفب هيدشتل ا ىلءءاحن كلو هدا م عجل منال دا ماجاب

 نمر 28 و

 ةراررنب طيقالدب زو أد شنأو ريقفلا فيسملاو

 و لوس ت وو 111 5 هدو

 انيسمو ىنتيقالنارثكلا ىلع 3 ةرافش ميقات الن وسقف

 3 و
 لمرمسافئا لاو مز ودَخبا نيب ضرالان 4 مدفن اسلاو

 2-2 ير

 مدّقلا فرت ةحر فاعلا ورعاه م ىلعردص فت (فأش) 6 هلا نيشلا لف © | ١)



 ل الا ا ا ا و ل لو اعد اي ند يخل وتب كم و ماا ندي ا و ا ضل 4 ا د ل ا و ناك 0 ودعا يتافل هلال نا ضرل م 4 ليك ا اي

 1 (فيس) ءافلافرج « نيسلالصف

 ا امدعاودالّتلا لاملا ن مافات 0 ةحجاح نيكس م نمامهايف رول دج
 - م” »2

 لاملا ضم ف اولا 2 ارملا ىربنبادشنأ او

 اوس نا مهريح شرعلا ادخاو اًماظ1 فاوتلاناعد

 نلعلادوسالا ينالىربنبا دشنأ او كام يىأفوبنأن مامهرخ لوبا

 . نتا ادع ل واق ءءء م زو مهم هروب - 9 وس«

 لادلا,وداذكف دمت هلوق انقادلخلا لا اف وتمت 95 م

 حرشو لدالاىف "هلههملا ل 00
 الزعم ومالا ٍّش ان ى ةلاقفدا رعأ بياع تو لولا ثيد جاو راقتفالا دما

 راقتفالا فدتااوهدعب هلوقل || دقور شال انبالاق اهكلي مقل الاذخايءادودو فاو “ نمالام هذ ىذلا وهاب ماقيعض

 فدي هناو سوماقلا ىنف قولاملا ص ّمُف لامار ءانتلا تملا وهل قوهرثا ال سايق :نعاجراش نيس فت
 قيضم يظعك شعل | هيلع

 قمداشنا مدقتن 95 ىأُ ل ةفاسإ يسير راما قاسأو مانا نيا فب فاولاولاف لالا نضر ا

 1 اويل 5 - 00 ىارلا لاك هَمَوسرركنا قاسأونا:روخلا تمل
 5 | هي 33 3

 هلعلف ع الافد | ىلع اد نافل نِببَبَحأ 3 ةقسم نيدملا» 0

 هبكح نيهحولاىور كساد
 يصمد 1 هيل ىلا ذولا ماو ومهما زعةزج يلع امن اند و اذكه ديس الا ١

 0 ٠

 اذك فوغسلا ىهوهلوق لا فوةسلاىهو فا ةثالث دون افاس وءانسل !نمفاسلا قيل مفصل ءانملاققاسلاو

3 . 
 لص , ذيل نب مر لكلا الاى وامن نبل تافاسنياءفاسلا يلا لا

 نال اليم ديار "يل انا نمقرع 0 ا! ىرهوملا لامدبو قاس رادخلا

 قو هلمعل هل هلاوتسبأ اياد انمع اهرعفاجب ا نحوي لا

 ىذلا ف.سلا 6 هوم وكمل هير ان ا ريع لم

2 0 0 

 ١ ع يدلل 1 00

 "مالا يقاايران راضم يضع 23 ها قنابل

 كلوتك لف رك اولوانتا نها با ل الا و فو.سلا,اوراضت 2000 000

 و انبآ نعم قموقلا فاتسسانأ |آ4-غل] الهأ اريسسفت ”امأفلاق اهوطم قير هاوس

 2 : 52 ىعءعمنا قفادءام نم هناهسدلنالوقىاولاق مها رثالا كلذ لاثمأ ىف مهتداعك ىععملا ىلع هريسسفمف
 هم تا 6 : 0 داو هر

 ىودالاهاكح أم قفدو ذهن أهشضةعنصلا قد رظ نر غءانعمى :رمعلادهفهدسْن ا لاق قوقدم

 8 ف / 5 ع م0 2 . تالف 3
 هللا لوقكلذكو تب رشا نرض تا ذاين ا هرشتو كبر 3برابش ةقانمهاوقنممهسهنع



 س#» سم . م

 ع وُدَقلا فثأنمجشرلا ناكم « هئمني ظرف امأذا خامشلا لاق
 هوس و مة

 دشنأو ماندو قاعد ءالا نسا ماقشالا ٌفامتْسالا و

 للروم اذاف انسان انوه :رطهذحيو لسيما دورملا لاق «دورملاذقاسدقوتلاف 3

 نمهل2أ اوودرظلا 1 ةراَمْلا دمك[ او اذاوسأ جفا د :ن0لاهشمش ل ملا قو ةرط نديم | ملمع

 0 هو رلاف ةيدش ىل ءدنأ لعق ههشفبإ ا 0 قا3 ا لينا اوه رعذلا

 ةقاعددلااو نة !اهذهل م هلامعتسارثك شخ ' قرط قال قاتلا ُليلدلااذا ٠

 لعبلاجبار هف ةو.:نيفرطلاةد.عبلا ةالفلا فقيرطلا ىلعل دس يليادلا نال ةفاسم ىعنلمقو

 سلا سصالاكو روج ىلع مأوهدصق ىلعأ
 - همّ 2 م م2

 اروح رتب فايدلادوعلاهقاساذا 35 داع عدس ال نسل لع

 5و مقثادع سم و د - «” سو

 دن مايو! ف ٌةاَساداو هى دشن مفرانم «سيللوقي راني كدي هوقو

 نيل لمرلانمناجٌةفئاسلادايزوبأ ا داش او لمرلا نب ضرأ 1 تلاودمو اوم امهلقو

 سرا شلال كا 2 تار اسرعا

 ال مه 2 2

 فئاوسلا جاف !نمناولاارذ دع هن اكتاثلا ىلا نعمسنتو

 فصرةمزلاوذلاف ةقيقرلا هلمرلا ةفئاسلا هريغلمرلا نمل _.ذتاةفثاسلا"هلمح نب رباح لاو
 ةووور -98- ء

 | 01 اد #4 ةفئاس تارك اهقانعأ ناك ةماعنلا حاف

 م -ه س

 ْنَم 21 1 ادلب اويل العتابا من اقروا رسم مهل

 سانلاف 7-1 رولا فاو كا فاما واننع فلالا نوكلو اولا ندوههد._فنبالاق ماسلا

 لسفْطلاك توملاى اونا هلامى قو لحرلا قاسأ اود كاش اراقوستقاسلاكلاو

 مومو مانو

 0 ا 8 00
 هو 2

 س 55 س

 قو انج ست ا ا يبس عبادك نارا, امرا 7
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 ّْ و ردات را لاما الشاور عاشو

 ىأ قوس فاسو ءودن سلوورع ى ريغ متفلاءهؤربل ىرتنبا لاق ري نبل الب نب ل ةع

 نوقمنتمز كلذ نمش اذوعنَّت داون دو عئاذا فاوّسلا ىتتبام ىد قاس لاقي هامكه

 دله
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 ما دويكقلا | 28 يي كسلا 2 تر رض يع | ا ال ١ + تا ا ل ا ا ل يونا ىلا اد مرا ا
 1: 0 د بلا ا ل اع 1001 2 ا 5 1 0010 0 5 1 دو

 3 :مفوس) ٠ افلا فزت « نسلالضأ
 000 0 ا لااا اا :
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 كده لاك هبار طضا ودع ب لدقلا طل ماو شطعلا ٌةعن رمد
 سم سم8 9 0 - و

 مل ا هو تكمن اومن مّكلانهاذأم
 س 2 م جب ©س ع

 م هلع سل الا سدس | دس م سد

 و ريو شط افون انالا قبو اصاب فهو برع ان لو

 هع وم 2 82 دوم ود ومع 27ه م ومو

 ةيوح نس ةدعاسلاق كارما هه ملاو ةصاخ وسلا فش ف سلا وانس اذاو

 0 اوحارمش #3 اذار ممم

 دع هموم

 ىرأو روصتمونأ لاك اريثك ءاملا تست اك اذا اطل ايفا

 ٌقرئاذا هال بر ىتمصالا فار ءالا نا هلاف ىذلا اًدهنم 0 ىلدهلالوق
 سا 2س

 وهل ثنا لاقو هحور حورخ دنع علا دذء شلععلا 0 اىذااوهلاشوه 3 عاف

 قذهلانشازخالدتناو هريعتم هولا مهاسودجرلا هاش

 سم م

 مو ذهجولا داس لأن را نم 3-0 باص دقاملمىريدقناو

ٍ- 2 
 يوم

 سفن ةلك ف فوسفب 2000 رخأت يو فوس (ف وس مسا تيسو

 نيبواسهمد لدغلا ار لفك أ كوست ضالة رع كلت افا هتفاوس لوشن كن ىرتال ًادعب نكن ملاعق |

 ماللا ضيا رثلدط عب فوسل اوىلاعت هلوقام ا وهدم_سنبا لعشس ىفنيسلا ةلزئجامنال لعفأ |

 ٌتوساؤلاةفالعفذيتماوقتشاو فروه سرا لاهو فرش لعالل عسا ٠٠
 لعشسال وسسدشنأ فركلا نمدو>امىرتاك اذهولاقاش وست لحرلا

 - 5و م < 2 9م ءءء هم هضص#<

 اوعنقدقبُكرلاحارل فومعلا قوس 23 اههنجت نم فو تانسضواسول َ

 نوكد اندردل انف فرك تارا دقوتدابزلا فوذحلاردصملا لعفوُيَلا قوس بصتتا أ

 بردهتلا ماللااوفدحامك نيلاا وهذ. وكي توفل تالي تالل ١ اوماللا اوفدكب

 ١ 2 1 ع دك
 لضذمملادشت او روعصكى فول هناوريصلا ُفْوسا او

 هءانأ هم 00 و :
 راسلوا لبا م 2 مهد نيفو مير واذه

 ه6 م

 كلوق ع نمويخأتلا فب و لاو هسوَسدا ذكومتكم اني اا « وسأ رم أل رلا تفوسديز ولأ

 صال لا هو ةاسنلا نمل نملرسو مسد يلج ينل اح و. لدفأ كونا
55 

 تامه :نالفم-هلوقو لف ف وس لوقتوابنمدي راف هعف اديوهارفملا اهاعداذااه-وز

 هتكلماذا ىرعألجرلاتفوسدي زوأ ىحو :لطملاش 2 و ىئامالا, شيعي ىف وسلا ْ
 ه2 مث ا صا َه -ِ- موع يا ء : وم وعءور 0س -

 هعمدلكه فا:ساودف واسوأق ةوس ةقا سد روه3 وشل" أ ااا و ءاشدأم عنصد هسيقدتمكح و لأ

 نينا

 ( رع ىداح نرعلا نال ف 0

1 
 ها 0



 لصالاءاذك ةانجاو هلوق

 سوماقلا حر شو

 14 دلي ديما تنس ول ا تا نا و دا ندوب ركنا اذ راو 00000 اي ا ا 7
 000 0 1 / : , ع 1 0

 فم
 هو 5 - ةدص را ا

 لوالا فئاسملا لبالا:كيلع 5 لجضدا بارغالامزو تاقدت

 ءاشلا فرح 0 نيسلا لصق

 اض ١ امدقتملاف ىذءالادشنأ أوفانسلابد ةدودشملا كسلا مدقتملا فننسملا ولاق

 اصئالقلا تاَغنَسْلا ك ادملاضارع ةدومنماننم ,قباتلخامو
 و

 ثدللا وقد. لع شرعو لجل رؤت ىلا ةنجاو لاكمال الا 2 نمفانسملا لمتنا

 ريسكلا»فئسسلاو همك أ سمالا فتس ووزع ىنأ نءمصاضفانسسمو فن ةقانؤ هر ا

 ليةمني الا خرملاو «ءاعو لبقو :ةقرولا فيلا مكمما فور ةقرو

 ب هضو و هلو

 رقصة يعج ف رأا فلس للا #23 اهتاهلماجللا م 2 نمل فاق

 لاك ريا وهاذهلاقخرملارمءاعو فّدسلا فىربنبا لاقل يملا لاذ آديهبشتوةفتس عماباو

 (ثاسضقالامغاو لوُالو رو 84 رملا سدل ةزجن نب ىلع لاك ول اك خراب ةفرعملا ل- هألوقوهو

 ىكحىذلا وةغللا له هرك دكا دكولاريغالخ رملارغ*اعو وهف فنسلاامأ انك وجت قاعد

ا ةقرو فنسلا نأن مورع ف أ نع
لا فلاكو لويقمريغدودرمخرمل

 هدسنباهدشنأ ىذلات يم

 ه 8و

جف حرا ف سلف د وهو لبقمنءالهامسسنودز :خىئرهو+لادر وأو هلاك
 5 رص ةبع
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 و و رعت*شقوه في_كااما لاق اد ءه.قةناورلا ى هازكحو لاف ىدعللا بس اذنكم

 وهو لب ةمنبا تن ىنف
 رفصلا ةخرملا نس لثم ةرشح نع #3 هلئابقتلاطولورا ذعلا رب

 سام سدس ص س0

 اربد سمو ناك المطتس. 5 اك نياق عتيل ةددملاةقيطلاّألا رشا

7 
 فوئساهمشأ امو سدعلاوءاس وللاو ءالقابلاةّك الاقي هاف بشلا عج ماو

 7 ع د ا

 نيدسلاب نع أ هديس نبا لاك نوسلا فت اقلب مد 0

 فئاسملدكى واسع معو دو ان وس م 2

 مفعل كيتا (فضس) َبارتلا تفاسمعبرلا تلو ةففبنح لأ نع دفن مةدحاولا

 اذكهزيثالا نبا لاعهلثمَقامحَسلا ولد وطميظعى أف حن تكلا كل ادبعشيدح فولي وطلا

 نيةهعملا ءالتاوني_ثلانىءومفأو ىره ولا ناك ىفو هلوهملاءاذساو نيسلا ف ىورهلاهرك ذ

 قس شَعلاٌةَدش فاهمتلا لا (فس) قمل قع ببني هرك ذأ سو
 030 57 و 21 2 سرس

 فاهسمتقانو شطعلا ديد فاسو فهاسل جرو ناشط ءفووسسو فهاسل جر وافهم

111 

0 
0 



 0000 ا ا ل ا وما يرو وسن راقب جا اين ار يعدم ف لس ين ا للا ل ولا ب ربل للا ديل لا ل ار لل ا او ل ار“ د رايز نر تظلم ع وق نيس ىلا كاين سا م د 07خا م00 < ا ايا ا

 3 (ففنس) ءافلا فرح « نيسلالصو

 ريعبلا بقح نمد شب طخ فائسلا 0 فغاسةر قي وسذهتلا فو ا ياما ٍِءٍ ق3 1 نيص 3 ن د هدد دك مود

 ةزتجريعبلا ف اننا ليلا لاق ىرهو بلا فن عجل او رمشاذا هقيعفدَسي م دس
 ب 7 - 5 3 3 < 5

 ةفاحخ نب تامم»ل اوقهنمو هبا دلل للا

 5 74 2 ه هوم 2 ه وود س2 )ف سا هع
 [كهل.ةىذلاحلاةبيرقدلوق ةا نمةيويذمر رق 3 دمار !فامسلا قلا

 حاصص يو الا ىءدالا ىأو ىردومبا لايف. دشمت أوال و هفخست ريعبلا فذسو 2 | 4 دب 1 , هس هي. لنو < و هر و ود ءءء

 «دضع ىلاج لك اون ٌرقو* ردا تش دى د ةرث 5 | فل لاري دسستا نمشي ل بح فانا ى ممصالا تونس /
 و و < و ع

 دعن ضم ةدام نمامويفو هريدسص] 3نرظضاو طب سي اذا كلذ ليما ,اناس 1 تاسيوسلا تتار ا

 صعىلا او ,5
 8 4 ا 0 ريم فانسلاهديسا اهرك ارك ءارو لعدن أ اهل لعجاذا تان مل :!ىهو مازملاوهو

 هضم ابا رث !فامسلاق دا

 اهف دوه كلذو ميانتا ليضمن رالايغمأ بل ارو نملعج

 لعص ةاهر د نعوأتتح ورمل د :اقكلادك كلذن أك 7 اهتارواهراشالا هلا

 ع درت 4
 ورمبولا كس خا رعلا اح ل مفينسلاو حو 2 0 3 كلذاهلا]

 ٌّص
 لحرلارح قي ف انس مريعيواهربش ام ىلع“ :هلشالا لثم يالا فاك | ىلع عن طوب نايك

 و 2

 سرفلا كلذكو ريسلاىفةمّدقت فن لسو فان ةقانوُضْئاَس عمجاوُف انسهللعصف

- 

 سوو 85

 قيم مدقواندقلا ءارعلا كيسا دكو هوس تامل تونا را بتاغنسسملا بيذهتلا

 همامز ريعبلا عدت: قريثك لافو ريسلل

 لزايموسلا لعاهيداهةز مب 5 فن اذا املا لصف ةفْسمو

 2و م

 وكنب الو قعمو ل هلام رقد الأ. اذاٌة نسم سرفو

 انوكتت اهلا مالا ىلع ىفانسالاىاماذا

 تعنت أف انالَتاماذا هلوق ىنعمنإلاكن ا داو ىرهزالا لاق ا مودم

 مدني 1ر1 ::بائرهوللا ثلا هافانا لطابوهجئشب فاننا دس ىردالف

 (نهريس قليلا مدق2:سرفلا ى هوا ده رم م ىوية نول ريس كيفن سرعشلا ف تعيس ذبل

 اومن_سااولاةاعروكلذاه !ءدش ىأ فانا نمةقان :لا ىهفنونلا من: 0 0 . هنو: *. .[ ٠ »ء ه2

 لاق فانسالائك هرم رح نا لثملا فلا ةيو لاق اذه نمترامتساوهو موُمكحأ ىأوشرصأ

 باعث لاقل اه اذ نموهفنونل ارمسكب ةفنسمرعسشلا فت عمساذاف ىرهو1الوقىف ىربنيا
 مع 3 #9 و 26 6

 دشن او ةمدقتدملا فءئاسملا
/ 3 ْ 



 سام درك ذةافمسلا هلوق

 فحالسلاةدحاوىفتاغأ

 ةسداشسوماقلاقداز و

 رسكب ةر وصّقم اة
 ريهصش هتك حففن روكسف

 طيضاذكلا فغلس هلوقا"
 سوماقلا فىذلاو لصالا ىف
 فلسلا ل-درك ف غلسلا

 هسحزاشلاف مالا ارفعكو

 ىلع دهشتساور اعلا هبا د

 افرح انها عرفعع فغلس

 | هبنك تيبلار رسو افرح
 مريع

 ءافلافرح هي نيسلا لصف

 ل_بقأك ةفلس ل قولو ىتنالل فس عمن ورعو ألاف نيه لفريطلا نمبرضٌن املا لمقو

 ىريشقلا لاق اديج ناكسا ناكلّسلا حاول كلس

 اره لصوت ردا اوهزدادأ د مها اراغصاناهل سي اعأ

 0 ثقل ناش تلح كلش « رخالافو مهرس لا دال م ر

 نبدا هقادبع نير ع لوقو اك واهل عجو لا دالوأن را اع ”لاوهريغ

 قاف رلا لامن نهلصاوح 1 مشيرا نانبناك

 ماعطلا مضلل تاور 1 3دفلاوق وفاس نافلسلا ذ-اولاق

 0 راااهلعت ةنهألا ى هه رام نراك ىلارخ فندم وءادغلا لبق هلاعت ىذلا

 3 ىهلسقو ملا" نم فام اواه راز نمي فضله ارا رخ دام ةقلسلاوءاذغلا

 ةعب هع د كير لع نإلا ب صخ فطووهوا هوو نعي رأواسج تفل

 ارو مالااذ : ع فل سمو بعاكو 01 داك ُثالئابف

 الافالارب
 انا 3 9 - 2

 3 ارهتشاو تاز بج جلا ل و فلسا

 ينعي هيلا اجالافالاربتسماوماوسل ف-امنسونديالىأ 4 هنازوحى .<ىأت زول ىج

 سدقن هللا دي ءلاقو فالواوتلاال لاف دلي مسافالومولراغ صال
3 

 تامقرْلا
 ناي ة وع م

 ةعرانإل امتع قار فالوسو 0 اهتيبو يب سوسلا ضر تَن

 حراوخلا نمل حر لاق ةقراألاو بهل ني ةعقودبتناكعشوم الون
 56 سومو < و ١

 متاقن ءانفاسأ ترداع مك #4 تمي يورو را

 5س ردو2 وو ”س هم

 محالدملا قراملاموي قالو #2 مسيف : رد

 عمم 6

 النا وبس ةامكسدما : ىبةافىالاو لم غلا فحالسلا نمر ذلا 9 2

 ىهلمقوءاملا باو د نم حالا ةدحاو مالا عبو بلو

 لاثماهلبقةرسكللءانتتراصامغاو فاأب ىساجلا قلم يف سىرهوملا لايغلا نم ىننالا

 ا

 ٌفالَتلا سيقبا ارعأنمةعاج نع بارتوأ ب يذسهتلا 5 لأ هاو ةمش

 كلل هن عَ ااذا وشل تقعلس ىرهزالا (فعلسإ) قاكلان را لاا و

 ناتلافمْلا و هسعلس اي دل مام : و قليلا نب رطضملا]> رلافةلسلا 1
 ودوم جود خود

 زمصأا مطل لهغدفغلسإ ١
 سنس م8

 بعل سه ناري ردم دش :ًاورداحلا



 ملأ 4/0/7 نار لا ا ا للا ل 0 اون ىلا اع ا يع 8سم . 1 دو يسال ل -( ل 0 را
 7 لا و“ 7 8 1 يول #0 ل ا ا ا“ و 5 9 ! هي م 00 5 000 فكن نس سد تكتم 595 ةجيفندا
 : + 7 00-3 نيمو ا ١ 51 درع ع عا ونا من

 9 3 "37 يفت 0 ا

 نيش 1 ءاهثلا فرح ه* نيسلا لف

 2007 2و د 4ع وومو <-ه

 نيملدهلا نط لا# فولو انامأ لاو هغيدمكح ل عداود

 2م9و5و سب مع هس 9 5 ء

 ليلة درحولب وارسو حسو 03 اربو يدافلس مهل تدخأ

 قذر ١ نم الا دازانلامو د كي هس رنب صاعد دح فو لما قيوسوهو ىح تارجدارأ

 يو مع

 20 رع فاسلاو صودا ن ل .ةلاوجو قلادة ر وصلا باز الرخا

 رج ناك ' ارو ىاغنلاة ناطب لعجصق يقرا سلامة ئملاًز ع ىعستث للا ٠ ىصحلا

 كا اناس مانو فوانسلا بي هل للاي وط قوس ممورغص و

 اها ور رزالاهلو 0 را مايا رالي # "ىردْدس فو اهالَسْكَم 2#
2 

 لاق ةفوأ مما ضرأ لاق ةرغنملا نب دش نءعىورواهو ذو ةراغن ءهياهاوسامفلملاو

 نوال انس نال وق اطلاو نملا ل_هأ 1 هولاق ةاوسملاوأ هب ونسملا ىهىدضالا

 ضرال ادنئوست ىذلار حل علل لاقي هوصرالاه.ىو و 2 ىهوةمما_تلاناهتي وساده كاوا
 و سوم عرق يدوم ى مها

 ريثالان باجي رخو ى وسال ضرالا ىلعديح ردي احد مارح هس اودسع وآلاف ةقلس

 ىلاطخل اه برأ ذك لاو انةَالسىأةفوأ ثلا سابع نبا نعشي دا اذ- ِِه

 ةيفماسا نس ل2 نع ىرهزالا هحرخأ اوىدللاريع نيددسعن ءددسعولأ هبرخأو ىرشكزلاو

 ةرقرقلا دعس تع هدا اهنا نسا نعىرذن ااىورو

 هم 0

 سلا قدايحلا ضربات 5 اندلع ىدولا سرغب ن2

 نينخالا اورتمتاكلسلاو ناغا- لاو اولا ةفركللا ىو ضرالا ن نمت عجن لا

 قا نشر دافعا نانا ا دوك نآاما ونافل بلا نعاريكم نافاسلا روكي نأ ما
 >7 ه- مهي - ه يف 0 هموم ؟ 5

 اهطااد سو ااهراثك انمداناف دب نيا 00
3-8 

 لوقاذهددي_سنءالاك نال -رانافللااهناةفاس اسنلاف سالوافلاةدقو فالس عمباو
 رم

 اجوزتنالير نافل بيذهتا ني وحالات نانأر ١ نانا لاحول لاقو فارع

 ىرهوذلا نت أرماءناوخا جوت :اذااهتبحاصاٌةفلسَتأر ماوه ابدا لا

 لعءقو لا داوٌل لاو بْدكو بذك ل سم كاذكو# أرما تنس جوز رات

 سامع "1

 تربلااذهىوردقو عاركن عةاطقلا حر

 و م ىروصو س

 0 اوفا 5 هودرسدااهءادفن 50

 و صوصسو

 نادرصودّرصل |-*«ناهتلسو ناشاس عمجلاو فاكلا فرح فد هركذ نايس سكود دو

2 

 فئالا,سوماققلا حرمتو

 بهاطعلاواو رهاوفاطوهلوق

 اضي أ مي#لاب تاوح ةدامىاك

 امر

 هتك اوفاطأ لصالل

1 

 < ياو



 قدعاا ىلعأف ااسلاو هلوق
 لصالاءاذك

5-5 

 (فاس) ءافلا قرح + نيسلا ل ضف 4

 مو ومعه

 فىاستسا هنا ثي دا قو ا مح ءارسلا كلذكو تفلسأ نم مما اعمنيينعملافوهولاق

 81 ان يل ادع 3

 "0 سلو نا لييمؤع عسب وفاس لحال ثيدنللا ىو ص مرمر 35 , ىنلارعأن م

 نملا فم اهي اضل |هضرياهاهنالاغلأ 'ىضوفمأ لعوأ عانس اف أىقلستن ىلع غاب دسعلا
. 

-- 

 تالا ب الواط رشدّقعلا فئالواب 2 رووذةعفتم رح ض قلك 1 ةلاهط دس ف لخدمف

 فاسدا أوهفهمد- 3 ا :رقدأو و ضرما ةيتاك نأام_هدحأنا رخآن اينعم

 ىف وذم->نب دلا كما ارقى ودون | 1 نماضد ؟فّكسلا و حلال علف اسدق و

 0 وق ضرب ىونعلا ليغط هلوق هنمو لاسم عدجاولْمَتلا ولا
 ةرم ضنعع جب <

 وح #3 0م

 رحاللانُم ةلعحو هداج سو كا

 2ص و

 هس 2

 ةقلسم ءوقلاءاحدبز ر 9 1 ةعاجئى 1ساننلا ن ا راسلوا -واهتمن روذاملا مد واهمظعمىأ ١

 ناقتي 1 و موقلا تدل ممر ركع نو صعد رب انو بحر ابا ذاوتلا

 هم

 ةوكرتلا تاما طر 5 جاهين نم قنعلا دعمهم ح ان ليقو قْعلا ىلع اا

 ل ليا يدلل فو ادهىلع عجم ةفلاسا رسل فاو ةتالازتجلا . . 2 و و 1

 اناث |نءاهدارفقنابٌقكو +يبناجنمَاّننلاسام_هو قذعلا ةعش ص ىه ىىقلاس درفت 00
 5 ا 18 مت ا 001
 هج داهوريعو ضرفلاةفلاسو ىدسسجو ىم دير وسا اوباب توملابالا ايلي اعدرفنتال

 لءقورصءريغنملاساموهلبقو اهند رم فام اال وزمان "نيم دق

 لطنلاو سد .زلا نم ةربام لأ وهل ب قورصع؛ئث لكذو افا سلا لقوات لزْناَمْلَوْأوه

 الببنعلا نميلحاذا كاذو اهلَّضُف أ واهصاشأرخلا ملال ذهلا ءاملا هيلعدنعأام

 نيلاسام السلا هابل دعبل يلعب زلاورغلا نمكلذكوش مالو رص

 فال لا لمقو هلو نر ريطعلو :لك ٌةفالسو افالسرللا و مسلو يام ناري تمفارسلا

 لبقو ناك امبارح اوظلمقو ملا باردا نيكس اوادسلا شب نسال

 ره

 ع

 ا
3 

1 
17 

١ 
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 أ 1
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 رز ٠
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 || ىوذو هئانآنمتوملاب همّدقت نمناسنالاٌفلَس ل_.ةو هيلعربسملا ىلع ىراجص ىذلا باوثلاو 5000 3 - 2 ام
 .و 01 3 ا

 ظ | دلو هي ةنرولدلاا لكلا عبط تعلو ردصلا ىمساذهلو هّسارق

 ةحاّشولانإفابسلا ىحف قالاىلا يزن نموت تا وق قنذعلا ىلع 7اس



 هن ا ل ال ل ا ا ا ويل اولد لاو نم را تل يا خل يع كم ايار اخ ل ا ,

 00 7 د يو خور ا را ل ا و ها ل ا

 64 (فلسإ ءافلا فرح  نيسل الصف

 فيس عجاقلس حاج لا لام انا سو افلسأ توت رخ اللام داقلس مهانل هك لجو زع ةلوقو

 لاهو عدقتلا فيلسلا او تضمدقة ب-طعىأ شل عج وهفاقلن ارق در تملا

 ةموهظمالس بان وزب ىدأرقو نو رت بج ةيتي رعبا هات ا

 نم ةعطق ىأة اس هتدحاون 100 رقو لاق افدلساهدحاو 0 مسداقلا معز ولاف 20

 كلذؤدشنأو تلوم وارق ابل لاو لامالاتيلا ةّمأ لثمضانلا

 فلا ونا نورشلا اقم تلذك * ُكلاوْسلانوُراهااسْحمالو
 المي

 نوصل نكمل مول او ىذم ىأ ام املط لطي باطل امم السفن مسك 0

 فاس عم سيل فالس ربنا لاكو فا ا عجلاو نومَدقتملا انآ لج رلافسوأ|]

 د ىلع لسلا*ىج ع 2 م ولا اخو م 2 اضن افا سس عجب ومدقتملل ف 0 او

 فاسلاود علا همدق ل + َّلك اضدأ 'تقحب او 0 رد صمو هنأ اوص ملا

 مطخلا نبسقلاق ريسلا فنومّدقتملاءوقلا

 نثق ل 0 04 "17 عمم

 ٌتاسلاهلا +. ىنطي ثير د مهلئاسلةعاساوحرعول

 ىثمتادةنافواهةفانلا تفل لاق و ءاملاتدرواذالب الا لئاوأقنوكت فأقول

 لاقهض 00 ند سال رم رسسلا فواسلاودرولا لوأ ا

 مسششم نيعلا «ىكبنيلءاملاو 35 ا ىهوأب رشزاخلا فاست

 طبضتو نها همف لكي عوسلا نم وفاسلا ريغ 1 امسي ءالاو مسئنلافكسأو
 ايام اين 323 همه ءو

 0 وخد نفل بوماو اذكا لف تاس آدقو مولعم لجأ ىلا فض دولاب ةعلسلا

 لامك ىرهزالا لاك هتضَرَق أ ىأالامهتفلس لاقت تقاس (لعفلاو ص مَرَدلا فآسسلا ثمللا

 هنأ لسو هيلع هللا ىلصىبنلا نعىورو سو فاسو عفةفدلا.ميرتشا ةنوممةعلس نعى هتمدقأ||

 ىلا هعقدوالام مّدِقَن ةناراوفامم ل بألا مواعمتال و وعولعم ليك ىف فاسن ,ملاقإ |

 كيلا مس-سالاودح اوقع لا ] وافالساو املس 250 تسلا هنيه ة ملط

 ناشعم هتالماعملا ف اسلا ولاق للا اند سانتا ا اوع همست ىذلاوهاذ هولاقإ ظ

 هذ تأ« هدر ضرما ىلعو ركشلاو رسالارءغ+ فضلا: فنمال ىذلا ضر امهدحأأ |

 ىلا ةعاس الام وطعن نأ اوهفلااىفىناثلا قعملاوثنلا» رك ذا اني مل رعلاو

 لولا نودر_دللانقي وفاشملا ةعفتمكلذولَسلا دنعدوجوملار للا ىف ةدايزي نواعم لجأ
 مسا دال



 000 نفل. طين دا ا وو

 -ه

 (فاس) ءاثلا قرح د نيسلال مق 6[

 -2 هم ىممدو سس

 فاكس ااهارب سماع 2 فاه صيقونا:ةربو #3 فارطاو قطنمالا قس

 8 و

 عباصالا فا طالايدا راو هناساوهمالكديرب ,ميملا جنب قطامك :ةرودحا اوقاطنلا و قطنمل

 رجانبا لاق رامفلا اهاريدارأ مهوتلا ىعاكسارامتلا لعجو

 نس امدو ” هع منوم ”تو2ءس 7 87

 جدصم مراد صوعأ ب اردو 23 اهلبق درربلا ع جسنامردتل

 و ة تأ كن رغاهنأدارأو يس هنارج نبا نظو 0

 وى 0 ل وس
 سرادهلوقوح وسنمح يدبر هن '"كنس>مالكب اتعَدَحْلوُس ىمدالالافو مالكلا صيوعردت

 و وة

 ل وأ لافو انامحأ ارهظد وانانحأ !ضمغب ىاددخم

 اسف لوُهبلا نمقدنالو * ارا لك اتلةيرب ةيراج روهشملا ةيرب هلوق
 هدد 3 9 ع ميعيفتم همك ىشهىشو

 يطع طر داعرج 5ك 0 نال مكقت ريهز لاقو

 لاش لثماد_ه ىربنسا لاق اة عنصأ ةعر 110 رخآالافو

 ةفاكّسلا فاكمالا ةفرحو كم عنصأ عر ةلا فئاس لا يفرش م دحأ عنصيالهناّن ظوالع لعن 1

- - 

 ىلارعالا نبا هالعفالو ةفاكسااهردصمقاكسالا تدلل ءارغلا ن ءةردان ةريخالاةمكسالاو

 اودا رأاذاف قاما لمعي نمد ري عئاصّلك برعلاد نع اكمالا اواذاكم اراصاذا لع

 2 كس الاوهاولاكرسدملا ففاكسالا عم

 8 5 ومو ساق
 لعطل | هيدي د وضم لدم # انقرذتق  كشألا عضو

 لوقو ىربنبا لاه فور_عمري_غفاكسا برعلا دنع عن ذاصّلك لاك نمل وترجو لاك وهزللا ىىثعءالا لوقو هلوق

 مدد ع لصالاءاذكه
 اذهب اكسال كنا لوب ى وسعقتلا نبا تعمسر مملاف اط> اطخفاكساحدرأ قعالا

 لاك 3-3 فاكسالا َييِصصاهاَوَط تح 5 اركي ف صدد ثنو قداح ىأ مالا

  0هم ١
 الس نكس (فاسإ ب فاد هين دانا لسلام قذاملا فاكسالاو

 وو د

 20 هدو 22

 دادرب هتافدةامعحار 0 همْدَص قلسولو عاتبم لك امو

 با
 مودع

 روسكملاف تويقوكلااهزاجأ ااا ادهن تل ناوي اانا ض. نومفوكلا هزاجأ هلوق

 مه مدس لعلوا دكهىصال !ىهدعد

 نأىرتالا هن ودسلاف مهدنعز و حالف حوتنفملا ىفامأ ثم ىف هلوةكمومذملاو

 اورهلتساو كلذنومثو كلازاحأ او لمي فلوةيالدشءدْسءفودنك ديك فلوقيىذلا

 أ نومدقتملاةعاجاةمْلس ااويلسلاو فلا ومدقتملا فلاسلا وهداشنا مدقتىذلاتيملا اذهب

 هلوقو



 هأ/ (ففكس) ءاقاافرخت + نيسلال صف
 سككس بسسس سسوس سس سجس اس سس عسا

 1 ها ةمسول 9 م

 ةماعنلاة قص نف ءافقسلاو لاف ىرب نبا ىكحو ىلا ىةسال او قينعلا “هلع ساس

 -55-. 8س

 هءتملكت ىمحع أنيدلا فىراصتلا س 220 د اا 0 دنقلا

 ع 25و

 نيود وم سالو سهلا فو ةفقاسأو فقاسأعسحلاو برسألاهلريطتالو نرعلا

 معدوم م 01و

 ودور وك هب اماما هراف ندا اعذب ىأث هدح فو ىراصنتلا

 هسءوُضلم هيو يف .تآىل-ة< ولاك قار 7 ءاوهوىراصتلا# الع مسدئرلا اعلا ظ

 5و

 نم قب+ رار وم حتا تلا دح فو هكر "داس عقدت انتو
 رو -ٍ - 6

 0170 0- 2 و

 لد :وطىأف ةسى يل لاقيو هدو هل دخن مهياعبامو نست سعال

 1 كَ 01 5 و 2

 5 هو ىابإ بالا لوقامأو نار فةسااضن :؟اولاودلب م اعل |ءا ارفلا لاقو 0

 باوصا او لاق ف صعةوهلقلاق ىرمخئزلا نعريثالا نبا ىكحو وهام فرع الفا

 كلذ: نع مها ارا باص, نوسة اطل || ىلا نوعت<اوناكم مهنالعبفش عجب اعّقش

 فشسو تافارزلا هذ هو ىاإهلوقفعاممجالا ن 00 الاعفتي ميسو

 ىذا هالع كك اسلاوامملعأسوب ىلا بابل ةبتعةفوُعس .الاوةمكسالا عم عضولا
 لا |

 وأريرطىربنادسشنأو ءالعأر وذيىذلا بابلا فرط لع ابلاز راسا

 هتك وقدا

 سوو

 بابل !ةفكس يسوى اهلتعتتنِحَو يك موألإام

 كرامي اذلكو اعلق أدق ءاببن 0 زكا ةسنيامهالك

 وأ ثلا اذهو قب لاق صيف كافل كما مى نيدج اهل عجو ش

 رافالا تبان فكسالاو أ . كل خد الىأ ةنقكسألا نمدوخأم اش د كل ف كسن أ اللاتي دمعسأ

 1 ب ًاوفار ءالانبا : نعذرخالا هنن يعلارعش لبقو

 اهفرد قيعسلا لمكل اب دزعيالا اهذكس اكلات لين

 ل الو اهفةقلخ اذهلوقي اردو علا كل راو هلوقو اهرافشأ تت ؛انماهفكسأ

 وو دوم |

 اضدأدشنأ و اهعمداهفردو ش

 وص س روز

 فهر اه نمض يلا انتل فو 3 فامو اهيل فكس !قفءاروح

21 9 

 ا ا ا ل ع ل ا م سف ع
 / و 7 ,

 قولا سر ةسالاو هلوق
 ىراصنلا فةسأس ومالا
 برطقو ندرك مهفةسأو

 هانيدلا فمهل سئرل لفقو

 اذك نار فةسأ هلوق

 مك »و نيسلا نيكس, لصالاب

 هلوقدع لع اوفاقلا

 سؤ رنم سارفةسالاو
 ةياكح توكيف ىراصنتلا

 هدكحص لمأت ةناثةغلا
 ا

 قوكسألاو فكسالاو فك.لاوهديسنبا ةقك اسألادساو قاكمالا ىرهوملا ةقرلا علا
 لاق راعلاةيمر ضعي صخو ناك انآ عئاصلا هلك قاكنالاب

 (رشعىداح برعلاناسأ 10)



 طضاذك جلاةدعم هلوق

 رابح اصلا مسن ضب ىف
 مدعو رسد ودع ىندامىف

 ناسللا نمام-بومف هطمض

 ةداو رلار رحو ع رلاب

 ةر وصلا هده ىلع ل_صالاب

 هنا.ظمو هلوصأ عجارنلو
 ويفهم وك

 (فقس) ءافلا فرح وب نيلال ضف 6

 41 و -- 1 51 ,و هد

 افقس مت .ودسأ ند رلاب رفكي نملانل عل ارقنهةءار ةامأف فوك دوةسو فبهس عج وتدبلا 1 1 كولا

 هلوقىفءارقلا لاك وةضف ن ماش سم رئمدحا 0 لعل داو زهقت هذ نم
 دوو

 + د كل اك عجلا مج امتلعج تُدشناوةنيق اهدحاو تلعج تشن ةضفن مايه

 0 ابتسم هلا لافو بقا .ةالتلباذا ى ىدح# لاق أك امس ئافوةسو

 2و 0 كذآ يذلا م 01 را

 رك ذكلذإو صضرالا ىلع فقس امسلو انسي َتيبلا قت دقو بو بنك لوقت 1

 انوفعاف اس | اناعجوزر زعلا لب زبتلا فو عوُرلا فقسلاو هر طق مءابهسلا يباع ١ 3 هلوقىف

» 7 00 

 ءابسشالا نيبام قر 2 اسال نسرلارابدوكيا رهف لك مي او

- 3 

 نب رباهلا انتج ثيدحو ا هع ,ةّسمنمو قص ةفيقسلاوءاهسلا فةسلاو

4 

 5 رطلكو هديسنا ل ا 56 لق تةسا واق ىهددعاس يبد ةفيقسف ةراصنالا و

 عم او ه هلسق ب 0 1 2س رولا نا سرشوتشلااليمطكلاو 0 2 0 ةقد

 مزاخافأنيرشبلا ةقمشس 5و فووق فاعف ونخالا» مك لرقم فاس

 5 م2 9 4

 3 0 كي 0 ا 2 0 ل 0 هدمعم ع فصل

 5 ّ_ً 2 م - 8

 ارا اصلا سومان اولا

 ٌفئاقس فصلا ن هدسومانأ #3 امسدمحابص نما لع قال

 “م هم و < عب

 )0( رالكدش رع ا ةشمقّسلاوهريغ 5 ةراقدب تدق درك وأ ضرر عب اولا

 21 م

 ” الاقل او ابق ةفلداصأاو رح سو تنذشنأو و ع

 -- 2 7 - - م

 هه # مع 95ه بس سصه .٠ 86 ” ل رماق 2

 فئاقسلار و. ساهتعتعطقتا اذا « اهرسك 0

 ةرصبلا لهأحوط. .اقوف كراو لاا اع تاي عشؤلال ؛ وطدضي ر عة مسثخة غشا ثيللا
1 

 3 5ادو

 ةفمق_اهتمدحاو لك هج قس ىعتريعبلا عالضأ اوس دعا رعبا عالط أف هفالاو

 و

 فقةساوهو انفع سانا فلوطكير هتلاءفكسلاوا ميشو ىلع لجرلا ٌليَعنأفتسلاو

 < و

 ىعم هنو لد :وطىأه لاا, بىوهأف ماسلا فشل |-ر ليقأة هنع هللا ىضرنا هءلّتشُم فو

 29 و 22 لإ )5 5

 ىراصتلا فقشا قدس هنمو فقدلانيبو هو فشلك قةملاوورادج لوو هول فوةسلا

 هم . يه

 كاز ذب ساعي سن ساالاق عما نال
 ه هت 1 7 1 :+ي9ع 7

 ركل اهاةءءابرتءزبدماةبازرىةسآ تصناق

- 

 ةماغتو



 ةسض سس مع

 ع رأت وملاحرصاماذا انس 003 دجامّباوا داماس لح

 ثاللادشت ًاوءاوهلا قربطت ةيَ-شَسلاَو كسلا

 وءوج

 رعت الو بان همفن هفضل #2 نضع رلااذقسلا نول نحو

 قذهلاو اَنْ الا لان مرالاهصخاعروهديس نبا لاق لارعتلا لاك
 مه" هو د مح

 تا

 انور توملا> رصاماذاامسو #3 رماه رح تاعادقل ىردمأ

 قبوف ىركت ىفلا عب رانا لاو اوشا عّرساماذ سلم ال جرودارا دو 7
 همس 32و وه س

 0 0 ريطعأ كال ا هرعاشلا لانو

 ريثك لاك ىلاهلا بارتلا ف اسُمسلاو هيث قلاع رلاةفسْفسلاوِباَولاَنِمَّقَدام

 ةءورلاف .وفولصلاءنيقدلالاضهلا ةفَسقسلاو د اههقعبارتلا فاسفسي اهو 2#

 نموا 2 نسلا حالا .-اسماقا

4 

 هللاناثدد1 ىو ايدرقالآلا فاسو ع اقل 0

 ندمت ايالمؤر زمالة المذازااهتانس نظر روسالا كا ا

 ددسالاقو بارتلا فاسفس نم

- 

 4-2 0 ا كانا تنفداذاو

 هميم ده مو م

 امش ؛ ناو بارت قاس هس رملا هحو نيق.

 -- ده ت

 : وهججل # فاست ماكتالا نود لعل ريق سعالاو# ون لكن مخ د دانا

 م حالا فاسفسلا اهةاسفمكلهركو الخال ال تدع ْ

 2 4 ع , 5 م 2 د 11

 اذا بارتلاو ل اذا قيقدلارامغ نمريطيامد) ص ون راكملاوىلاعملادضوهوئث لكن م”ىدرلاو

 . 9 ٠ 4 00 --. .٠ 3 -ك ءأو م

 ىءومو اهحرخأ ا ذكهرت الانيا لاف هفسافس ك لع فاخأ ىلا سقتنب ةمطاف بند قوومب |

- 

 فاقلاونيسلا فاضي ًاهدرو لو فاقلاوءاثلاءىرك_ سعلاهرك ذلاقو هرمسغم لوءاشلاو نءسلا ف

 نتدلا لة نفاقب هّم_ساقةكيلع فاخاىناوهامناةمطافثي دحىف ظوفحل ار ويمشملاولاق

 قئارطل هلو يامال هنر ءأالذ فاق وءاغلابتساقسو هةساغسامأ لاك اضعلا ىهو
 و ه-<2

 ميشللا ف فسملاود 29 عم ةئاسرافدب قا هلله ىلاى هه 0 اهدمبءاقيهقسافس فيلا 1|

<«* 3 
 83 رو م

 نمفسفسلا ةذد-ل ىو نذل“ 0 |نم ا 0 نمبر
- 

 (فقسإ) ىاعت هاكح هدي. س نبأ لاق 0 قوس اقناذك اند فسو سلبا“ ءا يما

 هد اان تبت 1 جمس جوس م سمسا جل



 (ففس) 2 ءاقلافرح « نيسلالصف 0

 2 ع

 ةييصصام ا اودلا تفس نموه قو داما ناك مههومجو جس أرامل لالا ١

 م ود ع

 01 ولا تفي وتلا داوي فوش اوت ة سر كا 1 : د> فو ىريغ

 1 الا ربت عباسالا عن ينسي ين ال اناا وانس ملا

 1 ومع

 هيذل را ستر ةددك ةفور عما ريغ صولا تةةسروصنموأ لاق

 -ه 2

 دعو الو لل“ . زلارادقملعجو صومللا ن ع ا ةقسلاو صولا فر فسك ضرتعم

 دو« هع وومءرصد ةدوعقو ع - مم

 نأد ' ايهاب نيج قو هيل .مسل هاك انعم هةففسأو همفذسو هتلمراو ريصتلا تامر

 اهرعش فو اهسأر ىلعةأرملاهعضت لمارقلا نم:ئث ةّمسلا م سلانسأيال لاقو رعشلا لصوت
01 2 61 

 ةفيف_سلاو صوخن مس صو>ن م وسوم ووسنو وللا بو هدزص آولوطمل

 ىديزيلا فَما صوملا م هادشي اوستن ى م ل .قصودهلان 52 ليوا

 ريسغنمكلذكو فرق اهيياقلالاب نممأكو ضع نمسا افافشا صولا تق

 7-3 3 51 0 تو 2 سرع

 يمد درطما تائآلاْن دمج أ د 0 0

 0 يا يو ا

 ضرالا نمبر ىت> لد: دقاناكم
 ودوس) 9< و2 ىمسومصروب س و 5 نأ - 0-4 هل 3
 حارلابماقن هدعقديداكت 03 ديف قرا ياعين اد امد . ع9 طرص ب سم اوف

 فسأحامضعاا قو انداهمالأو و ومالا قادم ىلا فسأو نتا هنارزامأ لغلاف 00 تال هع 35 أن اىسلا 00
 مس 517 م اب ا سدح

 نبادشنأو فعسمةطسل قو يشد مقرر رومالا قادت عشف البلا

 مريد

 اياد نهتم قدام ىلا اسم 1 ْن نكمالورومالا تاهسح ماسو ىرب

 ةارط ف ضرالاو نماضخاذ او 1 ا ل مالسلا هيلع لعثددح فو

 ىو روضرالا ىلان ّوصو ينرافلادازرطتلا 2[ سو هيراق اذا مالا لبرلا يسأو

 هعدن و نهأأر طلب ابدع ىأ هيجاو] ميش اواهماىلا رظنلا لجرلا ف سينآهرك هنأ ىبعشلا نع 2 * ف سا نا د دل 7 ©8077 ع ع 0

 ع 5
 لمسع تدد .دشنأو فسوف هبَوصلوأش مزلىث لكون دو رانا ةدشفاغالا دسوق 3

 مراعلا فل وقهندو امثل بلال ذأ شفتو ضرالاهجو صراط ذاتي ”أطلاو

 : عاصشلا تامحلان ماقسلاو ينارعالان نا هريسقت لو هم هيلدا. ةستيأر ةبفندلا م ةفصق

 هلا لاف ةبللا كسلا در راغو
 يي

 عي



 كل ا ا ا كا ايل لاو لا ول
 ١ ' 1 نع نا

 6 (تفتس)- ٠ .ءافلافرح « نيسلال صف

 و وو هسو

 ال او 0 فعاسم نهدو وه اها #3 رح نب سو لاق اور :بر هول ىأ 0

 و ص ا  ة-

 2000 »0 :ددي نامؤرلاو نمنع ءانلاذا
0 - 

 دفان وش ٌلكوتداذ اناعنا رادْتقعسأو همام ل جراء سشأو هلاعأ ألا لدفع 1

 - ه2 ه م5 ءأ

 هلو اوالوةعيللا فوُعسلاو 33 ةيلفقفلبا نم ىَرب اكو حو ا فىعسأ

7 2 

 ولات ق وعش ارخلالاةيو هريسغو مركلان 0 1 عتاب فار عال !نبالاق

 و 8- ضل ع 7 و ةءىود

 ناوعتملاو كير تلات سدحاولا ةيومم اودس ”ثتنبلاٌفوُعسواهظقاز ا

 و
 هم و ع ومص مص همر

 رادو أ قلعنم مغلي وداحاو ل لذقو ءوسدنعوأ ال فعد[هناو صورملازاهج

 طلع وبلاد بوافأب عورتا فرعسُلاولجرم» اقع را ءلولغوأ
 رس

 عافرلا نبى دع لاك بال نم نّرُص فعسلاو ربنا لاك هدف ءسلاقب ةدسطلا ناهدآلاب

 0 هر 3 0 3

 ككل ةباغلا ف هيرشي ثدلاك و سركيس موهوب متل قام

 0 9و همس ظ د 29

 ةلدشأ اذا ةتذقيتشس طار نرد م دوو ءاوذلاو قد ةيوسلا تفس فس

 هوو نامرلا بح قولنا بوو وف نوهوغذ نؤيد لكون ومو ل

 ديز وأ لاق وكت لامسا قوت كول سان :لكعافت ناو فوفو مالاو :
 ه سا 57 د.تق 2 هةر 9 ها م بي يس 2« ء

 بمكة مدنا اوىو وروما كلذ ةرزل او هنمك رثكأا اذا فسد هتف سرا

 0 2 5 50 : ا 0 هر ١

 وموت :

 - جم ىادوو لع يا سفتبستخ ةسراقسسب ال1

 رواش 000 هيدا شحعاو هدا حربا ٌكسأو تيكا ىأ فلا نم نوكيا لقت و

 جاملاو دلك

 و مو 98 -_ ء هس رس ه 2 هم ع

 حوزتوهوادؤن تومرضحن ماد هينا مس ءوسولكوأ :

 ريغناعأ اد لوشراةح وفساان#“ اكفق قرم لقفل جرت يدش ىو

 2 ةراسلطارر رن اوه مول فلا اوق نهم راغب هه .!هرذاغ يرد 5 اردسهجو

 اروث ف ضر ىججربلا ثرذلا ني راضلا هيلغرذ ىروَلا مو فساو ىرهوما الك ئراغلا

 مي اي ل اساس

 الك ص فران ا "اكن مساخطا قرا
 اه و تدر يف هت 22 5 0 م و 7 1 5

 ايلا و و نو ود ضرعت ةاففك * اهر راف ساما و عجروأ دسللاقو

 0 من 112134 ا ا ل او ١ ل م جمل

 اركحارمتدنأ هلوق
 لصالاب

 مهلا 1. ةكلذك ساكنا لاق عاما اعم هئاريجهدلااكسش الحر ناثد دس+لا ىفو
 رظناو ةديدعلا حاصل أ

 يعم ما هلام رم عالم هدم طماط : 1 3 4 ذل نال 7177.38: 2577007 756:10 طفش د 27377 شاق 966ه تا 137 22023 150605019055205:572120550:5:01910:05151317تا تلات طك



 ْ مظل“ < افلا «٠ نيلالمف 06
 ا ا ا ما ااا الا

 5 ىو هه

 1 هصاتتاو#> لاف :ةيطشلا ىهف ةمطر

 كلاس سدد 5ع ا. دكمو

 تقع ه] سأر قرضح أم د هْسْنأت سا دولا ىلا

 لاف لد اني يزيرفلا سالم دق امرها شامت ”لذنلا ةئعسلا ليقود فعسمل داو

 ه سوو 2ع ءهو

 رتنم ف ءساههجوات 5 1 ةنافبح ع ورلا فبكرأو

 هني ىذلاللادب ربكروفءااولاك كيلا كعمل ل لدياذهونئيفزالارلا#

 3م

 فعس سئل ريل لاقي وةفعبتدحااولاو ع لانوط واهبشأأ المو حوار اولال ونال 3 هي هلوق

 اهريفزيكستلازا اراودهر هاظ

 سوماقلا ىف ىذلا كل
 ةفاسملا ف ةدعاممللر ف ضصخانعا و رص نافعا ١ 7 ةملاو و رس رابع د د هدمو ملك لاو حادصااو

 ٍ ليتل لاو ءالسلا وشو فعلا اهقروودير تلا ى .مرراَضْمالا ىزقنالا لاهو اضدأ

 ص ور 7-2 و سد

 اهُقعسو بعذاب رك اهنيكوةنملاةفدف يرام .تنبا ثيد>ىفو ليخنلا ةراك هف وصوم | مالو ررذ كيرلا ىلع

 مو سأرلا ب رذت ج ورقىل مهى هقو قسلا سور عورفتقعبملا ودفحسلاوةنلا لْأةوْسُك

 فوعس وهن فعسدقو هن هنمعيولو سراير دوه عأر 5 لاقو هرقل تسر م
 بسن كاذلف اد اذها يسب ات او عرشلا ثري بلعتلا ادا ا لاقي ةفعسلا تاون لاو

 ىقلاحو لايق نملاد 1110 ازهناثن دل اىفو اهلا

 ظوفحماوءاغلا ىلع نيسعلا يد سة يرسل ا ءاوراذكهريثالا نبا لاق . ىىصا !سأرفف حرذت

 ريعب هينيعرعشو هموطرسو رععبلا فت هنف طعم براك لبالا هاوذأ ىءاذفمسلاو سكعلاب
 مدءد ع

 وألافو وهلا محغل |ىفولثموافع-فعسدقو ثانالا هر دبع ول 1 ضخوءافعسةقانو فعسأ

2 
 ةيصان لامس ليخلا ن مافتسالاو تقعس سر ىد اوثلا تام ن هللا باك ىفةد.بع

 1 زيوت اواهذانيلك سا ذافرضابلا فاشن مادامشلا وامس: و

 را وفعلا 0 اهتالاحةبأ ا لع ضاس اهيف اال لا ىصاوت نمءافعسسلاو ||
 سوو دك مس

 قطا لوقا فاس اانا ردت ةايوخ ام 5 مدَعملات بلا مهضعب

 هل تسرع 9و 9ك د4 2 << 4 ءءء

 ناكم واب هع و عاما اا طول ا وا ةعشمدي تععسدق و ثعشلا و 00 و

- 2- 

 مم © ع 6 و

  نماهذع_ساام 4 لا دا ىفو به رقكا 1 فعاسسم لزامو فغ 07

 فاعسالاو ام امري واهانام 13 .ىأ ةحارساءاضقو مالو برا وهىذلا فاعل

 لاق راج ةافاشيم نحف لاو انو او ةدعاسملا ةفعاتسلاو

 نصلا قد, اوت شل اانثل اثالوأ »م وتلا نيعستزل نمقتلا* انش تاو

 0مل ل ل 2 ا 0-22 222277 يي يي ١
 ىا ا



 ها (تفعسإ) ءامثلا فرج *« نيسلالصف

 ايه دالادك ترافل اناتعتبلا لد رلاتةنارع نتا تيد فو .تكبسلا
 7 هاي ه سوو ىله9) هموذ ا 8

 ف :/مسلا اضن فرس مىديزيلا لاك اهتحت لزت اناس نوعيساس مدع رس فرست ودر دش حرس

 رون تسمم 1 م ا نسالك هنا
 مو 2 00-0 07 5< 2-6

 هسو 3 ووث

 ٍميمذنبسق لاق ندم تسال الافرسالاو

 ىسعلوق ودهم دو ا مهضعل 1 اريدقو 01 عو و ارمسفيلهأن مق ؤرساش 5

 نوكر ناكو ارعاشاف عب رظن اكوانم 00 لاةفاسق رن قبلا !نيا

 هبأ ثد ل كل1قو عص ”- مسا فرس هي اهيداوبىفةكم لوحو فرسو يدق نما منودوت كم

 سم اس ومص سس

 ىلع لاق [ميف قرسأ دق هنال ةريللا ةعقو بحاص ىرمل اة بقع ني سم بقاوهلقو مسا فرتسعو

 سامعلا نهللادنعنبا

 و يي

 ةعيكللاول يقر د تءاج موي ىرامذاو عن
02 

 نيربجاولاغ اك نيفا مادخل فلاشي و شفخالا لاك لد 10 ف اعلا 00 نوع مسا ليفارعسإو

 2 ة وس ءو

 لحرلا تفعرسو ةمعئاوماذغلانْسُسَرا (فعس) مع هللاو ن ند :ارساونيعمتإو

 و 9 هه 0 5 هدو ع يد <

 رعاشلالافءاذغلا ع 200 1 ويعع ةهعرمسلل ا .”-كاذكرمانغُشنخ اقع : رست

 حاملا لاق ىلا فاع رع نمت ب 23#

 < همدوو < هو و

 اةعرست نفع رس | بصقو 3 هع ا ادم

 تت -ءع

 ىرص لفرع رسل وطفيغخ كو ةسفوعرس "الاب الاو لب وابل ءانلا فوع ءرسلاو
3 
 ىلا وس فلان كلذ مدار اة ف وع 0 اومعللا فيفخ معان ين لك فوع : ميلا

 رعاشلالاق اتقن ةفوع ا

 رسم اهشلَح سذاهل ١ رب تنساب و ظ

 ع (فه 0 ُّس وطلا فانرمسلا (فقرس) باشلا لأ ان ةياددفوعرسلاو

 ءاذسغلا نسل عرسملاو بكه ملالوك الا ةئاملاذكو كلاود اذغلا مسك
 ع

 ءهاذغت :ريسو# أرز ة-امالغَتمه علو 0 روت أ دشن أمءاذغ تنشأ لج راتب

 تناك اذاو تنسي اذالا ةدامرثك أو «لزغلا تاصغأ انقل (فعس) هءادعن 0

سم ةرسشع ىل ا نمعشوم ارامكس وهفروم علل
 051 آولف لنبقو لا

 يب ا ا لا ىلا يل هين تريل ىف وال د ا ا كب
 ل



 تطيضهتةرسكلذو هلوق

 ىفاعم فلا مسكلانيسلا

 لصالا

 مىذللةوارتضلاومتضوعو هاري ذتك ل ذنوكيفيكولاك ة وارمضلا ىلا فّرسسلاب بهذا دحأ نأ

 ةرثكوهدامسعاىا اف 00 ارمضلارعصتن الا هبل هما ثلانف رسلاوهلدادتعالا 2 ْ

  (فرش) - ءافلافرخ « نيسلالصف 0

 ظ ةعاطرغفوأ ةحاسرغاةقفنلا ف رذيتلا وفاريمالا نمشي دحلا فقر سل المقو ف ا ا

 ثيدحلا ىف فارسالارك ذرركتدقورجلا فرخ اعمعللا نمراثكالا حيرتي امتهشدهتا
 2س - 23 200 0 9 5

 مدنا رمل و مانا الاوزا دولا تاكل اواناطخلاوبودلان :مراثك الادرك دىل-ءسلاغلاو

0000 

 فرسلاو نواس اومشقرسكلذو ل هتيوءاطخأ اود ار 5 يذلا قرَسو

 - : وقل

 لاك هلفامداو هلا يطخحد اولا فرمس لجرولهاخبا فردا مهنواج موقلا قرم ول هلا

 1 يي #3 ىردا دلل تيتأشانإ | 4

 سس 02

 مم هد

 لامشالا3ُ د او 0-5 اش *اكس ان روح نم لات اوقو رحم

 00 فرات ول ةعاداقّرسأو اطخأ اذا رسأو دكا واجاذا لجرلا فرس ىارعالا نا

 كلذ ىف 4ليقف م هناخأفاناكمدصسملان . م هبات اهدعاو ونا ارعالا ضعد . نعىمدالا ىحو

 هسا ومو

 انسحاَس 0000 ىهل قولو رسل مكشفأ ىأم كةفرسف تر مع لاف

 ةم5و ع

 فص لم ةريغصة مب 4 ىشل ف 5و ةفرسنم مص( لاقبف لئلا ضي لاو مهو «.ةنوكت

 ةياد ىشلسقو تومكشعلالِز غلثماهعم ع نادنعن ٠ ماك د مق لن م ةرصشلا ىقءنةسدعلا

 مىرخأ م ىرحأ اهيا هضبة هلق أن اه رف ةيسشللإ قنا رمَعادج ةريغص

 00000 0 :راسلا ل كسقو ةفيتحو لاق تونكنعلا جلال ع 9

 ىكنعلالز زر 2لثم وشي نا دمعلا فاز اطأدكانعي هت ادنعن : مامن د نت ضالا قنوكن

 ازنو مسنلا كاذب هنم قيام كأجتومقرو لكأتور عشتلا ضب ىلع سنت ىلاةيودلا ىهل.قو

 ْ 2 ل ا 7
 0-0-0 مهلمقو 1 م

 ولانيدن 500 0 يل نماعن هاش اهسفخاذ_ة هم ودى” لدءقو

 هه 3 2 ع 53 هي . ل .* ياك
 | داووةفرسلا ةريشك هفرسضرآو ةفرس نم مخ لاعبو توجو همف ل-خدتمم سوواثلال ام

ٍ-< 0 - 2 
 اهتباصأةرصشلا 7 وه اا ةفّرسلا ناك تح لكس اذا ماعطلا فرب وة رس م 5 انيخم86 7 7 سا دس 2 [١-20
 و ةومدس هللا 07 جاع وه

 نأ ن نءىرا هولا ءاكحاهقرو عا ير اذا 0 1 هرمسأ عق رمت نال ةرسلات ؤرسوة ف بلا

 كيبل



 لكي نأ ف ورعملانالآ بث ميلا لامن مديالواضرق لك أبى ف ورعملابلك ًايلفاوتف
5 . 

 0 ع 25----ك-

 عا عب خا 0000 فادجكوب 479 هو طف :ك 0000 ده 3 ا , ل

 ل رن ىلا يي نب ىلا ني كو ااظ ىو ا ةتاو 2” 2 000|00ب--ك

 ءوبشلاب نسيج مي وججا# 0

 "6+ ميمو ناو دل از ا تسلا ل ونا ا مة درا ا ا 30 رق ل بس“ وا وع ديلا ا تي طب طا عر ل دويل 1 اي
 107 , ك , م” لا اور 3 .٠ 16 4 ل م 1 5 "

 14 (فرس) ءانثلا فرخ © نيسلا لصف
 سس

 | نايفثتتلاهاورتقن لواوف رس لاو اذانيذلاو كاعتماوف وريذيتلاةقفنلا فا ارمشالاو

 قارممال اوف رسشالو هاوقو هقح نعدباو رص لاو رمش ل: هعضوموبخ فم راش قاري

 لكفا رسالا تايفس لاق وهنا هل> اق لك الاف دصقلاةْ واحم :وهلةو هلك الحالام لك أ

 ”ضاقرملا ودق نحن عد رت م فارس الاي واعم نب سانإلافو هنا ةسعاطربس غىفق فتم

 لاقمهربك اسوأ اوكي دوما -! هوك اتالو لع ىف ىأافرّسملك أ ا ودلال

 : ا مع رعبا ف 5
 ثاك. نمىعممهضعي لاهو مهانا مكعشنردق ىلعتوقتل ا اواكو اهتم اولث اال ىأ| فارسا مه ضع

 اوده مهل اومأ ميلا معفداذاف ىلاعت هلوق كلذ ىلع ليلدلاوهريغلام لك ًايالو هلام ناسسنالا

 هءلولانلعجدقتف امولظم لّمق نمو زيزعلاليزنتلا فو طرق تقلا فو مالكلا ىف َقَرْسُأ ووهيلع

 55 ”اكريغ لقي ن أوه لوقف تقلا ىف ارسالا ففلتخ ا حاج زلا لاك تقلا ف فري الفاناطل

 ةعاح ىدحدحاو لش ىذ تربال ناوه لق ةوثاطاساان رود :اقلاوه تش نأ لسقو هللا

 هلتاقريغل قيالنو رسسغملا لاه لئاسقلا نمفرش ل تقي نو أ لئاستل اةساد و لوتقملا قرسشل

 فموي ىلا طع امال رسل واخ از واط راسا فرش اقلام رغلتقاذاو

 ةممأى .حدعرت رجلا هقح راغ

 رسال نما 1 ةيئامئاهو دة ديه اوطغأ

 ِْن وطال ىأاهعسض دوماه او توم كل اوم عيطعف نارا أد راطخال اولسقو لاَغْعِإىأ

 4 نب غىف هنم بهذا“ 20006 نيفانا وم هر 3 م نلوم وطعي نارءاطعلا عضوم

 نكدهلا لافاخ :/سءاملاٌةَمعِب هذ ول .خلاركيلا تو رالاش عشتال و

 ٌ نلاكؤلا لسا نضالالا ورش اهطسو يدك طا 0
 0 ا و

 هم وو هت

 ىكذهلا 10 اه 9 ألىأ هسه تقرممو

 ومو # 2 5 0

 برم صوشملا لاهأم لكلو #2 يدري

 م «

 ل ا 5 لحدا و رو

 ه) ص2

 ععسأ لو رمث لاك لفغلا فرسنلادارآ ل. 5و امنع هريسص ”هلقوا ب هناوا مضر نمد لج هع

 (رشاع ىداح برعلا اسأل ف



 ىقمدشتملال بخل الوقهلوق

 نبةرشان لادو فصخ ةدام

 كلام

 فيصخلاااماذا لمذا ىلعدرب
 5 رس جلا

 8 د وس)ف دك ه5 و هى ا هوص و<و

 00 مد قريلا نم 3 فدع ماعلا رجب دسعودو 00
 2 سد ع

 انني البنك ًمقلثيدحفو د ادضالا نموهو ْمظملاوع ىذملانوكيانحٌكد

 أ ةلطلاو ءايسشلا 01 3 َنةفَدل اانماعطانل قدسي هلا ف كف هن وفدشسمن وروصتلاب
« 

 ءىذداكأ ةانددْس هوةقد سلا ىفنولخ ا دنوقد سعف اضالا ثردحلا اك 8 هقهيدا ارملاو

 ىلاىأف دلال ارق لصفةريره أ ثيدح فو روصسلازبخ تق ةغلابلا ثيدحلادارملاو

 و هدوم و هدوع 7 «ه

 ةيروهاوجرسأ اوذدس واهلا ى أبي رلافدس مهعْتفشُكو ىلءثد دح فو را ملا ضاس

 اهجوزوجتس دق 3 نم أسأت اهب ابلاةفدااوَتزاَوهَد لآ

 يلاقي 3 رير طا ىدا سم دربال
5 .- 

 ثندحفو تببلا نب ىح هر ىلا فدش أ لاقيو هتلسرأىأعانقلارما ترسو
 - س <

 هيلع هللا ىلصىبنلا د. وعت رتةرصبلا ىلا ورشا تدارأ انك هش داع تااهامنا هل مأ

 ناجطا تْوَدَس لاشي اهمدك وداليا اق دانا سمار اه هبت يووم

 3 6 ة2هس هع ع
 هللا نيعداهل تلاك «فود ماتش نم باعت “ .ىثعالال اف نصب وااو 1[

 م ل 6

 اهنأزوجيواههجوتدخأى ًارتسلا تكسشعى أه تقا دست وجو دقني هلوشر لو كاو لا

 قودسلاو كمامأ ايدو هيمزل: نأ ت رمأ ىذلا اهناكمن مامر اىئهتفاد ساهلوتي تدارا

 هتفادس نالف هجولاسقي و ماناذا ف در أوف دس ورعولا لا موصل قولا

 01من سلال ثلا و هيلع خريف افتشسيمنالةفادس هت لقوا :رخواهكرئاذا :2

 فيدسلاحاصعلا فو « ده رسما فيدس ااانملع سن قى # ةفرطلوقهنمو همك“ لسقو

 ىدْعَسلا لما لوق وق هنمو ماتسلا

 ارظرس مفيدا 0 انءاسا وعلا فصال اماذا

 ساصسملا ةمرمللا 15 :ًافادسو ف" ادسفيدسعجو

 اهغيدسلااهتمّلواحأ قل شر َتاذبانارقعأدق

 قدنرفل لاهو فل دوكينأو فذ عيب دوكتأ !لدك ه ديس ا لاق

 فدسما مانسلاهف طشعمو 03 انّقلا 5 نمىرت ف ابضألا ىرقلكو

 هلامففرسأو دصَقلاةزوافارسالاو قرانا (فرسإ) نامسا !فد دسو فد دسو

 | ريثكوا ناك اليلقهقلا ةعاطربغف وف أم .وهف4-ءدهللا ىهنئذلا ف :رلا امأ او دصق رغ نم لع
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 3و7

1 
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 ١ 4 ل 0و وسو
 نيدامدرخاو لسمللالو !نمكوضاهفةلظةفدسلا ةراعل انور اغسالا لو !ىلار غل اةالصنددأم

 . 00 5 م < ٍِع يع 2 5.7 ا

 اذان دشاوفد د وللا قدس ةدسع ول !لاه دم تاوجب# 0 .ولدللا نان ةجبقبب د

 هند ذ! نامعنلاناكو َر "لهن ا > كلا دو لسا نك ةرقرقلا دعست ارفلا 2

 ايس 0 ا لا ل ري ا ا ل شي او تو تل ور دو

 اكلنا ل ا ا ا

 4 (فقشإا  ءاقلا فرح « نيسلالضق

 هنيزأنايعللا ةرامعلاةامميلاوىرهزالا لاق ةاللا ىلارجغلا نيبامو ىْهّسلا ىلا ةلطلا

 عا
 اداورعو الاقو انزع ئد أ ىأانل قدشألاقيدادضالا نمّقادمالاولاق لظاوهر ومس ىنرأ

 فدع رحزملا ٌتيبلا”ىضي بابا نمت قدا تاتا رلا ناك

 ىأ اتي هام ءافو تيبلأ"ىضي ىحهفا ىا بابل فد نافيا ياعسل ١

 ديسناَو هلآ قولا اهيأ دلو ةلظا لافتا ةلاح ارسلان ءاوجرسأ |

 هقلاواذادعسلاةفشح ولا هلع باطاو هبكرا رف :رقلا دعس لاقو ع ومص هس يتلا

 5 عومأآا

 متنا دل هدإو 6-5 0 الفد ا نصا

 عمدتجتالا نامل امه و ند نا ا ناك 5 58 || 1 و5 نا اراغصىدو | و

 عع 00 ءشلا ىفا دهب امنا اوو رع نمل ضفالادي زكلوقف نموءاللاو لالا

 اًنمانلعأاذكو مهيفرثك الا,تساوىا ىدح ممراك لأسلو » :ىثعالالوقكف

 ميعدقو ثددح فو انمفىاإ

 عَولا سوي اذا فيدسلا نم 5 مهلك طحقلا دنع سانلا مطنو

 اضيأءا رقلابشن وسلا قرضا مانىاباهسلا عزا واما !مكفدت 090

 رسوو «  ى

 يملا دال فاه, 0 0 عد ص

 . ءثئ سمسم وس

 بوعد دشنا ا ل 1 اواخدم قل

 9ص ونعم مى

 فدا ىبدلاوهيانسنأ - ارقعتس مبدل ىوعالف

 رعاشلا لاهل للا 0 اوهعشوم ف روك ذم تيبلا اذه حرش

 هوس 5 وس

 رطل فداك عري #* هنأت : ىلءودعلارو ارث

 و _ 8 عد

 مقل فدا هاج دقو #2 ةفيخ ىلعٌتدرواامو لذهلاىربْنبادشنأو
2 

ْ 



 (فدس) ءاعلا رس هه نيسلا لضف

 20 ع ديو سح 1 8 95 - هع ع ع ه2 ص

 لكوتال رجا رودام حا يفءاسن للا نو رق نمرصف أن ورق هاو قرأ نأالا للا قروكق رو
 عوق ود

 فدسلا د ا ءىدسلا نمديىوا دس نكلو *وثتافصمالا ىرئالو

 عدلل  2 5

 فمسلا نيل قعلا في «لحر وفيضتسو ع ةفاضم ”مضلاوششم لقمه ةرةفاضسلا راها او

 وها يأ # ه

 هيبه عودريسلا هدم اماولاهو ل |ةعلا فهم فْضسلاو كاع فم نما ذهو

 قذالد ةركذ ددقو ل فعلا ناصقُ نموهاسغا وديفةقلحال او نوب نمد هنال قانا ناك ن ايراخف أم

 وسع و 3 هي هس م هوو ب -
 لاو فص بو ولو ىشو افص# هسا وهن مال ثم خ اسو قل ابا

 لجرلاو فيلا بلا ىلإ و ريغت :اذاء[ةسلا وبا اون لكف ماعتفاضسلا رةفاضسلا
 - 14 م

 ةقروالا قست نيا وساع ال و كي سي روك ةرف ضب اصم ا

 ةفض-دحواف امانأ تبل هنأرذ أ مالسا تيدح فو ةازشو هنقرع وبلا ةمفضسو ةصاخلقتعلا جفلانع وحلا ةفذطس 43 ]وق

 ةقرمضلابوش علاق خفلا »فتم اور عوأأ عوج نمةفضسهيلاقيو هلازهوهتقرىأعوملا د ىاممضيدقو اقلا فاك .ئثددق

 هري- غول معلا فةفللا ىهوفدكسلا نم عاجاذاناسنالا ى "1 رتعت ىلا فلا ى مىلسقو لمعلا

 طمضاذك ةفدسهلوق

 ةئسكدخلا لاكو لصالاب
 هأ

 0 ه ور لاك لقو هلام ور لجرلا فص وفضلا بوثلا نمذخا الكلا -ءلءلقة فكم ضرأو

 عضوم فسلاوةفيدح كأن عضد رع رعلب ؛ وط 2 ضمل سو« فاضمالا نمت هم

 طقرألا دس: ىرب نبا دشنأو لمللا هل كير تلافدسلا (فس))

 حايليدَعلا ف دسم م ىلعو ةص مداوُعلابكساردقلو

 ربكو أ لاك نابل عجاو
 ه7 هس #7 ها ع 2 ةدوص

 لميلاد اهعتو « اهم ناك ةرعاسندر
 لامعا لاك قدس دقو فدسلاك فدا ويدل

 ادرس ا ماذا مع عطقأو 2 ارمي حار راااهعتدأ

 ىهدالا نع ىرهودلا ىحبوءوّصلا سدكتغل ىف قد سلاو لام هلا مكى ةغل ىف دسلااديزونأ

 هلوقىفلاتودادّضآلا نموغوءوصلا مقربغة غل فو ةلظلا دة غل ىةفدسلاوفدسلا
 قل نمو عربا لاق .ءيقوسلا ل بلا عطقا أر ىأ + ندساماذاليلاتأ *
 انيتراماهو نانا 5 0 مفر | سرحت

 توك انيس ةالظلاو ءوضلا طالتخا قو ءوضل اةفالسل او لسللا متم تلفن كاركن د سلاو

 م



 ا 1 ل ا ا 0 ا طك يسن يدا 0 0000 000 ا يك ان انياب
 لي 00 "ايفان 1

 0 (فصع) ءاملاف رح * نيسلال د5

 سسوس سس سس سس سس سس سمس لل اع(

 _ 53 2ع م

 و ترص ندع سامع 8و ساوم

 ع م1 : ا :علا حاضن ط طخلاو ةفصت اع :رمدق ىلءهنمو.

 ةمعت نمىرام كلذوحن هوبا نط نيا مضل قئارط فئاصتلاو ةفيصتتلاو

 قاس نر تانغ م يود ابا وست وكس ةقانودا1اةقرلمةضررع

 مهاهطلاذال ام.تمىلوالاناتمْكساهلو نمَلا نمالا كل ذنوكيالو رهظلاو نب بنك ىلع

 1 ا 1 اذاكلذ ومعللا طلاع ىهواهنملدسأ ىرخالاو

 تاودلا ف سل هيولاغّنا لاهو طّشلا اممةنصتلا َناكم نام فَلا تا والا ساهل ب

 8 وص لج لاف قا ةفسلا مهشعي ل بدق 5 ريسعبلاالا هلة فكتال :

 نافل, اق را ارهظلا ىلع هلة دمنا مط الا 1 وما فقمت اذف ةوصمةقانو

 م 6 ايس

 هديوش مح هل راك نمفت هرشقاذا كلذوافصستاشلا رهط طناف ,ولا ىلا نيفتكلا

 نب الاخ ىف لحنك واق ةوصسةامليقدحلا اذهئاشلا نع ع اد :اودفصتلا وهفهخم هن هرمسقأمو

7 3 

 ةفكم 0 وصال ف ا يناملا ىلءاذه ناك اهمصثسهذىلااضيأ ف ا وهدمس
 <<هع و هوم

 فيم | دقو ىصساهردا وم م كف هينا نفاع 0 هالاع نانتصيي

 لاق ةعساوةريزغل سيلاحالا فو

 ]د 0 هلءلخلالاقف اهتساوعأل األ فوم انو امنا لاقنتقاش رتوسأوأ

 دقو للا قاصنلاولكر ومفعم رأو نبا وُ لانا فولو

 نموه لمقو لد وشل لابغالاوياهسلاب ولاجح را مفصلا اوفرصسملل هللادقصلا

 دشلأو فحانس "لا هعجبو ضير لنا ُفيلاو سيل لاسنلا

 مد |
 م هربع) ن ماهدحىل وا ردات #١ ان نأ ماشا

 تعاقد لأن ااذا + سس ندب ا
 20 26م 2 ّ و- 9 5ع ص 2 ىو

 اهقيصمو ىلا فرفَحْت موا و نع رلا فحم ولج لا نملك ن 5 وأىدعلاك وا ْ

 رع اشلالوقتوصال فيس ادهاشىربناا لاق تنعطاذا اهتوصكأ '

 وم ةهموص

 هرياطت اما الق فص 5 هقيصتْناكب 6 قولع

 و 9 2 ىءسدومو ل و وه
 ضرالا علاجيه فوات قاريسسبلان ءةبادةشكصسأاو

 لا ا د ا ا ا اا ا

 مدسقت ملا ىلءهنمو هل وق

 ةيعملاءاخلا ةفض٠هداشلا

 ىلص ةللاخ .مضن ةدامف

 اذهام ب اوصلا وهيلع لوعملا

 هأ

 ماا, ةنصسم ضرأو هلوق

 هرطناو سوماقلا حرش ف6

 لاعرلا نييصلاو هو

 ح رزو سذردو لّقيصك

 ليوطلاوأضيرعلالصنلا

 ها ليوطلا ل_رلاو

0 
 لصالا فوهاذك امّرعت هلوق

 حرش ذكو "هله -هملاءارلاب
 سوماقلا



 اكد 56 فص * ءانثلاف ٍح 2 نيسلال ضف 1

 تاباو رلا ضعت ىفءاحادكه لاق تعزف ى أشم تسلسل 2 ىنءاج ىذلاَّكملا اذاف ثعبملا

 ١ رتسل ا فصسلا قدسنا َقأ اوثددحللا ىو 0 ا ل ملا

 مى 6

 «ههحع وتدخ و لولا هى اهفاصم توجو ا معها ىذرةثئاعلتااقان أ ةلسمأ

 ١ ص 7 م -

 ١ لارازونو نع يسفر فلسا نمرتسلاو ب احح افا دا هنا دس توجو ىو ريو

 تأ ًاهانعمللقو هيف :1 تكسو تنج[كالاشتمل لاو هبترها ىذلابجناكمنع

 ناري تلاوهلبتو دابا لجع :مزكتنأ تارمأىذلاعضوللان مناخلا ىقو 0_0

 ْ 11 عيدا قمسسنم 000 ةننورقمنب را برتس با لكو 000-2 تانورُتملا

 0 8 هع عبوس

 ىعسسيال ليقو لاق 28 .ساوهملسراى ارعسلا تح ميسا او قاتل اولافانعرو فوحسو

 2و 3

 ا هراسي ب الكوت: لاب اا رسناغيشسلا ثيل نيغارم .هملاك طسولا قوة ثمنوك نا الاافحم

 ١ 0 ل نارا ١ اوءامملا كل ذكو فض ءامس مم قش لكفق :وةسشماو دن نارك
 / -_ص . 0 3 0 -

 قدزرملا لاه رتسلاءاخرا مكحلا
 و ةسو و ا ودم ض همص موت سو

 فدمشملا لاا نوئلعندقر 34 يصلان ووو دل تاش لااا

 ىمدال ازيك لثمو 7 ذملا طفل فوصوملا ظفلةقب اطل ةفصلا ظفارك ذاسغاو معلا
00 

 ةغنانلا لوقو توهتن# يدب .هئملاقن بالا ىلع ناذللا نافخلا

 هم قم وه هه

 دّضالا نمسا اىلاهتعفرو + هس ناك ألمس تلح
 يسم -- َة

 سلا اعارم همامهلاف
 ست ومو

 ةرعرشك لاق ل شيرقفتدإ اودقو ةنمهح نم أ سها ممل

 )0 1 هو

 ةفاصم وفدس (ليقناسا قمن او 0-50 وكف رع دارك

 < هماوو

 انامرواددجاهلامَقَسُك 24 انانرت سما ةفيحم لاح

 0 سمس 28ه مم م م

 ى :ربنادشنا 000 ها وسوف :و هطلحب وازع ةسارفدم فه

 لقا مداقلاهيفتصنامو #23 ل نملزاَلااد وسقف

 و

 و 7وم 50 ©« « 7

 ١ قولىا هيششدصلجرإ و تلح امةينْفصسلاو سأ رلا 25100 لال ٌتقلحىأ

 قحسلملا نعرعشلا كشك فصلا ةئاز كل :لكف نونا اوةفص: مو مساةرصو فان ار

 ست 8م هر
 دق يلسلاومر تقال صو رعشلاةنع 25 اص هفصست دلما فصسوئثمنم قيبال

 0 رطل الات فيضَسلا يمصالا هزت ى هنت رمان لك فوت ىلار رجلا

 4 اممسلاامههجبو ضرعل مل.لقلا عقول ةديدشل ارطقل (ةمطعلا ةرطملا فاقلانةقيصتسلا وعيت لك
 00 ص000 حس

 قداصملاو
5 



 ١ 0 قالا ءافلا فرح * نيسلاو ىاَرلا لوف

 500-5 دى هدهد »د

 هذعهللا ىذر رم نع كىورو ءىدرلاوهو فت الا خردلا ٠ نمذوخ أ هرقحو هيرغص لقو هرج

 يطول !فلاحتالو بو ٌوكتاهبر رتسشدلو قوسلا اهبتأيلف همهاردهسيلعتقانْن ملاك ةنأ

 سس من 1و م

 د يفي اهيروأق وب رواشي هتيم فب زبامهيغو لعزل وربسعتلا فازوا

 كيسا اول 50 رسول لمقو ع عرس مارد دما. ةفصلا ىلعةرخالا ٌفْيز رو

 .٠ ميوسم و وسم و - هه

 ىوثلان ل ملا وهنيسشم قرص فد 9 ,ريعبلا فاز بق و ةكت همفامو فان ]بكن +

 ةراعلوقهنمو لاما
 و- مال

 مرُْلاَ دنقلا لس ةفآز #2 ا نم عاش : 1

 م 0 م

 ا

 بسودفا لوقو ايمي دنا رتوش و تا ةماَج ادع مج كاذكو

 نراك

 رو ند سن ه< - ع وه<ي هددو ص م

 قحالتلا ناو قاس ىلع تماقو * انيحان أوبشن ارهأا جوكتفازو
4 

 هإ .2 ع . 7 ع - 4 5 2 9 5ع هل 2

 ردتسدامم 3 انتيةراذأك ب تارتشم قارا تفازواهرتنؤماهمدقم عقدت انها لل

 7 6 ٠ 4 » : . - 0 3 ١ 3 5 : 1 ع 6

 تنافي ,نلاهنانت رنا زدع» ىلع ثددخ فو ةلدم ىشت ىأرك ذل ماجا ىدي نيب في ذ زتةمانلاو

 هينا فاز زو عارك نعفز .:ةقاقيز طئاخلاو رادحلا فاز و كلذ نم ىشملا قرتك“ 1 درا

 لم 0 دحلأب طبل ٌتلاوهورادلا ىغأف ىذا رفالا في رلاوعَفتاو ٌلاطاشَ

 / ديزنبئدعلاه فرش ْ

 < 65 هم 9و و م.م اص

 فارع نو روت 3 ارعأ ووصف ىدل فوك

 نور ا :

 ةفرلش ماهل ء في زيماهلا نال كاذب ىعساسمنا ل قو ةفيزم «د_داوروصقلا فرشفمدزلا ٍَ

0 

 ةفرشملا |||

 6 دس ©ثوع جمع

 قفل افا بت ةفئس ى هذ اناس ف هديْثعتَم (فاس) (ةسيلايدرنإل '

 و 0 ع د 8 ع 98 مسا مزغ 7ع : ه «ءو <

 قف نثق رافظالا سفن أققمستو#تبوقعن لاقو تع شكو هراغظ الوحام :

 نت” < مام سرع س9

 ساو دجيسعسو هعياصأ تفس ىلارعالا نبارسش ل ا ا او راب ليا ْ

6 - 

 هنالدتخشا و قدر رأوهو فيلل لالخ نمفعسلا لوضاراترتلمتاك م وثنو فيلل افئسشمللا|

- 

 قكعفاسلا ةدسءولأ هللة جاريا 7 رسمت ا ةساوس لج

 ٍض
 لحرلاف م روان نيو ْمهارألا هيلعتق زدقو كازو زمر ولا ولعجا هي

 ماجلاكلادكحرو هوق

 حاصعلا فوه اذك خلا
 رييطتاو ءاتنودب اضأ

 مجةدامىفسوماقتلا

 ادككروصقىدا هلوق

 سوماقلا حرش فو لصالاب
 ها ديدحىدل

 ا
 هَ مدعو و لو يا 0 0 :

 ثددَخ ىو تئئاو.لااهعجب و لمرلا نم قس امةفلاسلاو بلهلاو ب ذاارعش فعسنااريدقنأ

 تمس سمج ١



 ىل_ءرثاطلاف ازو هلوق

 اذكج ملا ناكذ|!فرح

 بسانملا لعل ]او لصالاب

 فازو هلوق ىلع اهعدقت
 ىسيضعمو لك مالغلا

 توقاءمتمىف هد-ثتهلوق

 هسيفتم هلك هريطت

 ةدامىفى أس لا ىرتهلوق

 مناك

 '(هير) ءافلافرح « ىازلال صف 4

 ش و

 فيمتو اهداء هزالا مدقأو اوصف «كهدزالدللا اذادسلا يوهم
 رشا

 هع ساس اس مس و مثتاسس سل

 7 قاهِدْرااسيأ ف اهدا هيف لاق هل عسا همهدزاو هفهرأو لكو ف تهدراو اههَر فهر

 |بصانلاوردصملا ىلع بوصتموهاسعاو لابلا ىلعان وصتم دل ىربننا لاق لادا ىلعامعأ تصن
 0 8 مدس < 3

 اعامهدربلاف هداك د فيافاون الاوقأ ٌكلَوق #2 هلبق هلوق نمد قنامه_ءلعلدلعف هل

 عقر لارا متو وص ال ثود ظلت ن أل ءفلنمالديراصافاهدزا نك شاهدا

 اد و دود صلاوهو اهدا هنملمعتسا فعل ثيل سف كلذ

 -_ر مع ©

 تيا لاعبو رشا لاعتسا انههفا ا 5 فاهدزااي ف اهدزاهنف 1
 دهم و 5 ءسو

 هسمحر ىلا يهز ًاورعونأ تمام اخ ام اهنيك او ةفت ساو الفن الو

 ادع هءادوع دس - 9 ىص ىو: س د١ 2

 هبت هذى أ هفهدراو ن الفدهفذر أو فهد مو ف» مو هفدي بهذ ىأ | فهدزاو كلبا اتهزاو

 .ايصوس ه5 2 27 4 66 و سما 8

 هتيشمىفىرتسسا انوورواقوز ف اًيوفو ني تاسنالا فاز ((قرذإل أ قاوكلعأر
 سلا

 7 ن- # 5

 ١ ةايعتتردلا ةماجلا وز فوزا ذيردننبا 0 هلا اطلاَفارو

 | ىلع و ةنثلا فان والغلا قازوءانُمألاَرسسم ىضاذإ ََن انتل ناو صرالا

 نأوهونالغلا قو ارثدقو ةسورشلا ىفةفحلا كلش ايي دد ةلارعلاةئيا ذل لاف

 هموم 8 2 مدفن

 ٌرودبو هعضوم نملة هوز فورم سفر ىلع هدب عضبفناكدلا ن ديلا هدأ ع

 و
 فيزا ( في دف قازو ةناكمىلادوعب ىتحاوهلا فناكسسصدلا كلذ لاو

 - #8 هدم و

 ثدراذا تعي ردقو اهف فطوم تراصمأ سارت اردهلعّتْفا ةازلاق» مهارتلا فطيونم وم
 27 سل مو و 6 3

 قو عيبا فز كلذكول زمجاو فت ار نوه فودر ةفولروافوتر فدرر مهردلا ف ف ةازهدسنبا

 سقلاو ها لاق
8 

 بوسع < 7 9 7# 2 و 91
 1 عمعل : تدشن فول :رلطص د ملكش نيوس و ل نيدو ناك

0 

 و 1 انام

 مهاردلا فيز لم في زووقلا فو #2 ” تاور ذااها شا موقلا ىرت لاقو

 700 قئازلا عدهتتساو دعاح .رمالوايز هطحتال# رءاشل ىربنادشنأو

57 0 
 2 ازاهنمم هارد * مهن 4 اهيفناشفلاةروكرت

 تسو

 در ,رااضنأ ادشناو
 ثم س

 ويعمو 3 89د

 فئازو ىسقاهنمي مو اير 0

 فير وتازئاجاهتممهارد

 0 رظنافاحورشمناسللا اذكو
 هأ لانه

 مهاردلا ٌفازوُةئيد هج ؟ةدقوانو تاكولالا تي ةياغن عابدن ا دوه_بضنباثد د>- قو

 اههرو



 ءا (فعز) هكا « ىازلال صف

 1ع 5 وو ه2 : و هورووم

 افوبزلا نهفهرا تنك دقو #* , هن يلذاوملات دو |

 لافاكو حاجداااهتحاحَت 1 ان « دسالاقاك نول ماج مسالا ماع اف ٌفاهّزالا دارا

 ةوقهنمرشلاهلا تحازلاو #3 اعانرلاد :املاكئاطعدعبو »* ىاطقلا ْ

 اهيل هيلع ضاق ةنعطدب ه اكها هاز _ امور نأ 7

 هلا تقهر اوتوملا ىلع 2 2 اه ىارعالا نبا نينآلا لملألاو

 رك دسم داو هبلعت زوج أ ىاتفعزأو هيلع تفهُرأ ى ممصال الاقو اهيدأى ا ةنعطلا

 و هوو
 فهر ناكىذلا ضعيه ةهزأو #7 اهلا ددق 2 ,ىأرالف

 همم 5 ةسسصمس موه م5
 اضد فبارك و هقوسو هلو هته ديوهوافاشُزا فياغرا

 3 و ارارضتنب 530 فارعالان بان اا ل ةيادلا هّمسمَعْرأَو
 و دسم م

 اهلالذأ نيئاشأ ىداو 35 ئرمادعبثداو 5 ارق اهاخأ

 اهلامام ةريشعلا فاكر #2 5 ادا رك

 اهلاَمك مدا لبر 00 ةمقاذ ليلا قعدات و
 2 كف

 اهلاطنأن الأ نر دقوا و ايكتأوكوتنم

 س 89

 اها ءانحفتعإو * ى دقلا ترو 92 جلو

 ةرحوو أ لاكو هاند ىأتوملل فراقي ورا ورشا نما اريشأ عجب ىراشأ وق

 ريطتالو توءالَفهاوز 3 رف ةر رلا حاج د نم ىذ ضو

 زيا د ةوادعلا »فه كناوذخأ امى أ اشهنمظعورا اموات نوال

 مراح ف أنبرمش:لاف

 و مسو سل < توس
 اوكار لبنا تضف 3 بشن م فعلا ادعم لئاس

 ف 4

 ةدشلا ف اهدزالا ديعس أن عىربنبا ىحو تقف تس اويعكا اومئانغلا نماودخ امىأأ
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 0 59 9 3 را 1 نحو ميسا 0

 ايضلا دوج ايل روكا ا ا للا سس رن ىلا م ل تاس اال

 م ارك ىرهزالا دشنأو ا

 م (قرغن)' ءافلانفرح + ىاًرلا ل ضف
 كا سلللللللللللللللللللاللل يبل لل تتتسلل

 ننانلا ع نعاوبضير يذلا فال تسعو عكا نوم نب وربه تيس قو سانلاّلا ذر هيهسشن

 نمسا ليقو عراك الاو ميدألا فار ااا ةفلْلاٌكرغلا و هّدسءاجلا اوقراخي ظ

 ةفنعرلا ىرهوملا امم ةعاجتا ن نع رخ نمبر هلى جتامرثكارعاضالا فئران

 0 رك اوان أنا لصأو رمق ركل

 ةريثكلا!ةامحمالا ىف" لقا اسألا نورس ومش ع الد ةلعمأ ل“ اكىآ

 ع (تفغن) ةغدعزكلذ لك ندهدحاولا و 0 ورش لئابقلا نم هعطقنلا مىل-دقو

 هس 9 م 55 002 1 نك ىبد» ى هوم ةموم

 عدذلا ةفعزلاو فغزلاو بطب لال تمزعب زوئازرا بتل هثيدح د

 طذا ىلع فر عجللاو ةئنألا عردلا لقو 10 "لد سرد ا

 و2 25 8و ىو م ه صوم قءم :

 مةموهو تمس ادرت عز #2 ةراث ىدلح ٌقْوَمورَعألا 8

 نمةعساولا,ةفغزلاريسفت ىلإ ارعالا نارك اوكلذ لك نمنيسغلا ار دقو هدسسنا لاق ْ

 لوقدهنمو ليممتلا نامت ةدلا ئه ل نبا لاكو قلما ةريغصلا ى هلافو عورتا ظ

 فعلا فق رقما فأن بعسبرلا ]
 5 سو م سس ال

 فضلا عرذلا ىف ةيْشملانََح « هنتريصب اوال بر

 اذاكلذو نالفانل قزم اوقنمهسنظأ"هلو وطلا ةعساولا ع ردلا فغ اى تيكا تقول

 ريثك ناك اذااريثك امالك فَعّردقو ف اعز >ركلامونأ نيت ثردح|قذازفثدحأ|

 ةشن-و لاق و بطلا قافد فعلوا ارثك الامان فرغئىأ١ رثك الامانل ف عْرديزوأ مي ْ

 هىدرلا فعلا ةسهلاتو يفر ءلاربغ ندوه ذكو هبا و هو هيلاعأ نم جقرملا بلح لا ْ

 ةيؤرلاقهفارطأ ل يقو تابنلاورصشلا فارطأنمأ] ٠
00 

 اططماو ماعلا حرم #23 اشعل ةنرق ىلع وع

 ٠١ < د ع

 ثمرلا لَ ١ يطل 0 ىبضءىل لاهو لاق ةفيعملا اصشلا فا اطيل ةنسه لاو 5

 و. <ةلد5 43 هدو قت 2 م ١
 (فرغنإلا ىو "لك فغدربتبغر مو ”باَوَب فحم لديرو فر اومَدَح ثلا فْغدراو

 ءابلاءبراعزلاوهاغا فورعماو هدفنا لاق ةدخبو لعل نعدابملاةريثكلا فراغُرلادوُكلا 1

 م

 0200 اي ا ا ل ول و وا ... لال د رو ا ال ند م 200000 ا 70000
7 



 ا و يي الاب نا يوسف ب دف صدور رقيوت ل انو يي ارتاا ل ية ا لا يورو اوت اعو نشيل وول ل نس اولا ويس
 - 1 4 7 5 5 0 3 ١

 0 (فنعل) ' هاقلافرح « ىازلالصف »بأ

 ءاحدقولافءا رلا ثودعافلا ديد شنت هناىلس صناذهو لاق ةَرامجرلا ل-ثمهتفارّزبموقلا نان

 لوقف ءارادبدشتبديبلرعشف
 لمح فارطأف رزاخف اهتافار ارْرْقتانار غلا

 ةباورلاهذ_هفر ويتم تاما نكي تاقارإ ارزلاهذ_هو ٌىابإهتمطخ ىف جبال ل اوقامأو لاق

 ثددحىفو ةنسفلانا روئلاسس كلذن وكنا ارتحل مهاب عقاتم رزمهدحاو ف فضلا

 تود (فعنإ) لعأ هللا م اريل ثم هسفدي زى أث يدا ىف ر دري ىلكلا ناك دانة

- 

 ل بصوعو مدم )دوم نر ما رك ساو و

 وأدام هنأ ا هدو حولا الا توملا ليقود دش فاوزو فاو فاعُدو فاعُز

 م 2 ةوس ر8ضوم سر وال مة ه2 ع 89ه ع ضاق

 هد اعز وحأ افعز هفعرسفعز وهتفءدراكادكوهةدعق اهمفعرأ دقواعن رسهناكم تان رض

 هوقو ملا نملئاقلا ماو فان مو

 لضم قي رلاةفاعرم نمد 5 اطال لاش / نص تسالف
 يس مح جس س مس

 ةمخا 0 نمو نحلاوبأ هيلا بهذاك بجاولا قنمدازو فعْزمقِيَتا ذة :حدارأ ادكحأإلا نمدازو هلوق

 هو دك -. 8.

 هاناكو مالسالا ف كلامْملاو أةريس نتنا امع تاكو نال ل ما 2 رفات زل ها سوما حرشو لصالاب
 س و

 لوش همقو فعزملا اعنف يس

 اعيسدقومنعاداَباعسااف 03 كاش روثاكلا ضلال

 2و 24 7

 نءةفئاطةةنعّلا (فنعن) ذكرا لفكاؤ يدق تفيد هلو

 < رة

 قتلا بوذلا لف أوه قوبوثلا ن هدعطقلا فعلا هد .س نا فناعّزاه جوش لك رمسدكلاب ةفئءالاو هلوق

 سوماقلا ىف اك جنفلاو
 ثلاثلا فرحان ا مولعمو

 و يس دك  ةهم -

 فتاعرو فز ريق ٌلكو دحاولكد حاولو ملاصق اعالاو ةفنعز ةدحاولا غامدلا لوالا عني
000 

 قكاذادانرالا هنتي هم ارطأ ميدآلا فناعر لمقو بلع نعدآلا فار أ تفتاعالاو

 ىل رعالاننادشنأو هلاذرو مدر وملك

 فاعلا هلت حامر ميل دي هناك منأقا رك ىربط

 ليقو لانس قمت 0 ةزةيو أ هانا قناع /لوقد س ما 200000

 00 ىو سلو ميدالاو بوثلا بتر ة يد ثلا لعقار ساناَلاديَو مس انعا

 سبت

 ىف ىهو مدالا فت اعز ةلزنج ف ناهز مها تلق ادحاو مول أرسل ةعاجتب ًاراذا

 ياسو معركلاٌقا ارخاوهيقلعا ىأىريطهلوق غال ىدماذادانوالا هيف سكن يح هبات

 صلال ذا نمورتام ا اعْرلاو لاو برقعلا نم هيا شم حامرلا هني اصدق حامرإ

 ريل
.8 

 كيديسم)



 ني (فرز)' .  ءافلا فرح « ىازلالصف

 رج سوأ لاق ءاملا لعين جير اوقاذراغصبايْذشاور ا

 ُُ 5007 نوم ساق <

 فراخ ايي جم «ي اه 0 و 1 نمانسعرك ذا

 سوأتد 2 000 طفلا بابل لسنماملاىلعربضتتايوُخٍبيذةلا فو 1

 (فدذإل راسل هيلع ٌفدزأو راس اهيلعف دس لاقي (فدن) هن هفد ارطءاملا فر ا روأأا ٍ ٠

 دنسالوقو اندافب يدر اور فيي لاف 7

 لب فار طق ريب ركف #* اهتافارز زقتاار علا 7

 ى قار زمو فوررةنانو وطْلا ةعساو نجلا 1 زر واند :واهتمب برقم كلذب قع 0 2 ا

 تشصمو - » فْررىأار الاه «ي 'حارلا لاق اتت ياسر از تسر زدت ا 3

 دشنأو ىارعالان با نعاهتتمه ىلعىأاشب رّركقانلا ْ 0

 57 : رز دعوا ديو رككتا 5 1 ا رس و ' 1

 نايس ارو ريس ٌةدشااواد 3و هر حمواصوتوكدقد اوقياهتنيه ىلع قمع ظ ا

 و نه واع 5 زاموقلا في ديب الشلل لاو ءارمشالا فر لاو ةقانلاك كلذفّلحرلاوأ| ا

 عرسأ ىنملا ف فدزأو #3 انيرزىنةواديوُر ىتضت 3 دشنأو مدع ادا ررأواهريغوأ ٍإ 1
 هم هو :

 داوزربسللا قاتلا راوتر ةفنلا توروس هلا َتَمَدقَتاذاتفرزأو تفرزو 1

 قيدطما ةسيحأات نمَقَلاةنسحةادتفا ارزرلاوءا رلالمقىازلا اهو 0 زرع نع ما رصلا|||
0 

 اهللاق و ايست فيفتلاو عفا ناسا لا ىف مويفارلاىكرتتشااًءاَفَررأل |

 ءاملا قمة ارزلاوةفاو لاو افلا ةغفخح اهمضو ىازلا تشب ىهل قودي و اكس ةمبسمراغلا ١

 قدزرغلالاقأ
 3 9 هم مهما , م ه2 1 '

 اهرودقوامتافارزءاملا نه *« هنودو ىوعي ب ادهالا ادتدسو

 ىه هءمءو 89 هسءو ا 2 هم 0 ه

 سو ءرلادسعب سكسنو ضد كلذ فررأو افررفرزواقررفر نارا فرو ظ
 .- هم 1 مى ه هر 2 / اك 2 2 0

 م يا يسم #٠ فرّرم سجٍموقلاهبربسي * حلم لاتوبعتم فرم |

 ياو لا ففي فاعلا غو لا مهتعان ىف ريكو ادسعولأ اهرواجنيسمللا

 انتلا ناكونساشلا تاون رداد نر نير طبعت طفح أ الو لاك دوج أف فختلاو

 ءاك-اذكو .ءاهغلاديدشتي سرافنا هرك ذو ىربننا لاق تاعاجلاتافار نااوءافلا دشتي هلوقد

 لاشب اغلا ديدسشتب عماجلا هبا ىفزاَْملاهركذا ذكو لاه . ىنانقلا نعلق باد سس عونأ

 اوس ا نيل تا ا ا اولا ورا اا ا رع ا ا ع

 لصالاب طيضأ 5 فرز وق

 3 وهازححدت دس وهلوق

 طمضن 7و دب نس هوماقلاح رش

 نا لق< لصالا ىف ىذلاو
 واتابنالا نم تس نوكد

 ررحوئنتلا نم تبن

 ملا هثيدح ف فرز وهوق

 ةراسعو لصالاب ادك

 مص سس م سس ا اجل

 ) رشعىداح نرعل !ناسأ هز

 لاقمم فرزكح دار
 هأ ءابرالا ف.رزتلاو



 فرخ زلا نم تقلا هلوق

 فرخز ىلا ءنم لوخد
 +. دك لمأت لات ءقوا 4

 يعم

 (فرخي) . . ءافلافرح « ىازلالصف م

 0 رول : 7 ه2 22 هر هب
 ىدلا, فةندزلا ىرهزالا (فقتحت] كلرشانع هللا ىن ىأ ٌكرشانعهللا فلحز لا دو

 9 موع

 بلغالادبعسو ًادشنأو هنسا ىلع ف حرر

 ا وو انما 0

 فاعلا بحلم انثه * فقحر تاو

 نابنالاَذْخ ف خْرلا و ةقْدوُسلا بار ءالا 20000 ثدللاهلمهأ (فخن)

 | يشل اباونيزعق دو لامر وصنمو أ لاغ قدا هعباصأبهبحاصنع

 2 د و

 ىلّدهلا قيربلا لاقور وق فس نم لدر هرقلذا كر ولا و اهدكاس - رعدوكب

 انسه َكسْفَس وابا اق 0 هجر ل تريغمهاتف بن أو
 - ع ثمل

 و هد

 دى ءو و عمو تقدو

 فرخ م تانو هب رو لم وع ليس رك يب م”ملصالااذهبهذلا ُفرُسْرلا |

 اة 0 و 8-5 بهو 2- هاو <

 ه9 م

 اهب يريواصتو شوف“ امههفرخدلا لاق يلف فرب رمأ ىحةسعكلا لخلل سوهنلع

 | نوكناماعار رسواناونأ !مهتوسلوىلاعتهلوقدنمو ' تدح تجاه ضافي غذلاهتناكو هنعكلا
 ا 3: 5 8 : هدب م 2

 9-5 مم

 همه 82-8 تت 227

 اهنكرح اوس الا ثددلا فو ىلصملا لمست الئل وك نلمح ىهنلاهحوو نهذلان دوم وشنت

 60 + سومو

 | قفاوحنيبام هل تفرح ةمملا ةفصث دس ىفو دجاسملا يسعي ىراصنلاودو يلا تقرر

 لريال, لوقلا نسحى ًارورغلوقلا يل هلوقف ىبا 0 واما
- 2 

 - 5و و دوه
 اهتس زىأاهقرْحُيرصرالاتَدحأاذا ىحلحوزعهلوقو هريغفبهذلا فرش زلاو بذكلا

00 

 من5 272 يو سوس

 ىلاهنعبام هند رم سابعا: هصوفو نيز ا فرحرملاوئثلا ن 0 . زلاغللا

 ه2 2 201 مو2 و هع د
 نومي ش قلو منوعبات ىأهرون بهذالا فو باكالو بسالة نافنملا

 2 « سو : 9 وة مات مس هس 8
 رالي سل هللا ت هتك نمدبأ

 لحو زعء هلوقهنمو تاينلاةن زف وسرلاونغسلا فراّرلاوبيذهلافو نفيسملاو نيام

 رم انف مح سس
 مدت ءالكلا قويه اهءاقلقو تا ميلان[ .زلبقاهقرْعُر صرالا تذخنأ اذا ىتح

 يضع تْؤُْؤلسسلفحُْْْلل00000

 فرحرو

 | 1 لانا ني دخلا فو ف رز دقف نيرو فور املكودإك اوه زةفرحر تدملا فرخزو

 ْ ىاداعإةيملآ رحت نأ ىهنثي دخلا ىو باو دلابزب عجولا همسش وهو لاق ىغوأ+ هذكاذ

 أ د او تملا عا يتلا لسا بالاك ص او رفصأو رج أ ندب نم :ردزلاوراونالا نم

 0 ا د يزل فرحا (فرنن) رخل نعال قسيس لاجمل ل ذك

 ا عممهل لهو هانعمو لم اق 2220011111 ؟ءلعلعفلا تعقوأ قرنا نمل

 ا

٠ 



 32 (فلحز) . ءافلافرح و. .ىازلا لصف
89+ 

 رعسّشلا ففاحزل وذ ألا كو مديا سرع ضل ودم وسلا تسأل

 كوك دلاقعاقلا الأ هلوق را دانأ ىنوكي ناقمطقلاالادانْألا نود بابشألا يصلنا بى قو رعم ٠

> أحرف فرح نيفريلا نيبام طق سوهو ٍبورّضلاو
 امهدح ف حزفهلوقىلا 0 دقو ح . ل اننا اهه د

 لصالا ىناذكهرخ الا ىلا
 هاررحوةراسعلاهدهرظناو ىلإ عال نباءدذنأ ةوقواةحاذو اناس

 ردطقت ف-ارافخوهلوق امدلارطقت فاز اوكا 2 وصلا يطع نالَذُحَي نحأس

 لصالا, ا ذك خللا امل عم ساو ىأتنا زل تءزوهتاغث لاق و ا لاه هريسف

 فرت سال 8 و لا ىرهوجلا تا 4 لاك 0 را( فعن

 ىرهزالا فلاح 37 راسل علا وفاقلاب هلَوَقن 2 ودلاعلا لهأة غل ىهو لكس لل ٠

 ىفلاقو قاف راهدحاو لفن اوت وف نما ا 00 يلا "لاو فلاح لا

 لامرلا لح نم زل ثاكملاةفواحرلا كلامو لاهو 2 52-0

 نبالاهؤ * ءاقتددز 0 الم ناكوءانلاءتفنلاخلا ى هوافصلا فكل ذكو نامصلا هلع بعلي

 0 1 هدهو و

 رك الددو هملعن وقاد :مهال سم 5 ردم اكشفوا ا

 2 ةووم وسمو

 فاح زل هَبَردق نهد ماننص * امنا ا اد ود

 ل ” مالا 8 رص ىأل طارد ] اراجلا اذهب آقب أ

 لصالابا ذك فما نم هلوق ىلبقملاحا ضل اق راما همت

 فلاح: لا اهتجسلاشو ودامت 5 هلادس قام ماع واماسإ

 1 فاح 0 هرعش ىف ىذا وهتسطر ثلا ملا اوءاملا قدسار سمعتم ىأةلابش 0

 ةفاحتلاو حامعلل هءفوهلوق جئداو قرشا ةملولاو حاملا همقو كووول املا لدبقر ددل !ىلع ىدنا اورطملا عشب

 . .٠ 5 هم امص و 9م :

 صا نودب لسهالاباذك فكر امنع !!ضعدن ءقىورزرو ةدطاو رلاحرلاو ف لاحرلاو قرف :فلاحر لاه

 نالة<و حامملارعشل لا. مهني ةسعو
 ا فلو احرار فاسزا لاقي د عاسامو ى 0 انعمد _بيعوبأال لقالا نزلا نعتملا عكان

 موسع

 ىىيعم دقراهنلا م صأ ءاىسلا 3 نعتاازاذاب.خماتااماذأ سمشلا لاق و قئاذاو

 حاملا لاف تا

 تومس ©” هب و<وه .-ء( 5 1 و 1

 افاوسزرت حا رلااهعفذأ * اعف دن روك تالكد3س مدلاو

0 7 

 "هلم ى !ألوةهلمو ىربْنا لاق

 ةوسره ع ص

 ديلا دين ا د 7-3 دمتي اهُئاحرَ 3 ىسع 31 ساو



 (فحز) ءافلا فرح #2 ىاذرلا ل صو خ0

 ةدمع روس نم

ربىدملا تحيزديزونأ لاك اع ناهحرو احن ىحرب
 فجري ريعبلا 7 امور وأ :-زفح

 ىي ىو, 0# وو 2 هد

 فد مو هفهمحاص ىلع ماهتفايعأ !بددهتلا فو هنسرفَرخ اعف حرا اًمَحّروافوحروافح .ر

 مزاغ أن برم :لوقهدهاش ىربنسا لأك

 57 ع 2 ةودس ىو

 فحوى ح احل شفورع 3»* ىتكان سرا سانا مأن بالاك

2 

 قدزرذلا لانج ازتدحاولا فحاول ١ نمحازوعبو

 25 ه5

 روثنمن رطقلا فيدّتك صاحي * انبريطتماشلالامّتَنيلْشَسسم
- 7 

 سود

 هب امح جر فحاوَز ىلع * 014 رأو قلن اناس ىلع

 يك و

 هتداع نملة ناك اذاو جا سو تجار ا نم فاح لهو فيز بأ ْنمفوحرةفانو

 هن را ىفدلا و يا واكو هنعدللا 00007 دمر زو لاق 0 وهف

 7 د امن درعا دك دوسادقاءاعمد سل ىلع ة-ةئاعري_طب ض :رالا ابن ل ا

 دوبملا الار اا
 فصحا صنوُبءْموُرط * مهو وة موقلا جاسمْنأك ىح

 عافتراباهنعرمط] او فيحا نه لبا ىلع عتريس رتلااعاو رفح ىتلا بارا هس ديسنبا لاق 1

 هرعش قىذلا ى الا يمض تلا ظ

 و رعت »* دبك ىفموقلا ىديايَن اك

 )ينك ّن 0 ىعمفنوُدحدأ 7 اهلا انام املا ل طار الو

 هيلا رحال م لول اومّسادسمع لسحرلا راو سبعا اذا تفز أو ىتملاف ثفحرو

 ٌتفقو اع | س را هارد يد 1 قو انسه -واناك الو زوم فح مو فحاز

 ءابعالا نم ماقتاذارع_عيلا حر لاقي لسعافللا ىهمصريغ بلع ٌتْفحُرأ هياوصىاطخا لاق و

 مهع انس ىلعن وقح يتب دل ا ةسدمو هدم |ىلع َبصَسْ اذا ل ولاده وكلا اهدا

 ااصمفصي رعاشلالوقامأ و
 © صوص ع هود ود سبأ وجات س 2

 قم ل ضرالا لا امام ار 3 هَقْضست كب رلاثك رحاذا

 لحرلا فرو كحاوزلاو ف اولا عولباو ىتالاوركذلل استي ملا ٌكحازلاو محال و هبهمع 2 2 0 3 ّ و و 9و
 3 2 000 5 6 : 1 ٍي
 فاح مو تشماذاهيلسر رت ىلا قوزلا نمفوحزلاو بلطي و دي ربام ةيانغلب افاحرإ

 ليالي حس

 كا ماس سل 2 جم و سوم

 َ ع 3 ا 57 ها 0
 ريرضلادنعسوب اءاملاةرثك نمهل_ةحااملكلذو ه.-ةكرجع طما لبالا نم ىعملا هلزخع لعد هنأف ا



 (فنن) ءاملا فرح د« ىازلا لصق

 نآوهو َنفحاز وه ومعاذ ىا فز اورفك نيذلا جسقلاْذا هلوق علاق مهلتي اذاموقلا |

 ادكحلاالفلبقو هلوق 3 يسال ل سارا :رهزالا لاك رابدالا مهولونالقلبقو .اللق الل قمهتاأ | رمل
 ةمكحاملمأتسلو لصالاب ىممناسصلا فد لهي وام دق ل#.ةهنطب ىلعكاذ ل اعذاذاو م وش ن ل يقدتسا ىلع حرب |
|] 

 لمقو ظفلن نامقالا
 1 ىهوبارشلا ف ادتلا لب ى رخآلا ةئفقلا لاا دن و راسشمهمفّلكى هت لاتقل نام دلي نيمليعلا |

 اها ضر ميت لادوُت نم تفحازتو اهنا كيش ساهر رحاله كحارس ظ

 انولت امل افدراننلا نوح زياوراصىأ نا ران رك ,وناعطلاوأبارضلا 7

 .نالكلاوروئلاتفصتتاتكلا لأ

 اذه خلا ن_هشناو هلوق انحْرأو تدر منلثم 1 انّتلاكرابغلا شوا 8 انرْدَحو رابح نتا و ْ

 حرش فىذلاو 0 ضعدملا كيوم اناس موقلاف حدا و سلا 0 عرس قا[

 سوم '
 انغداواعراوش تفغدأو قو نطرالا قط را ملا ذليظ الينا تشاو مهلا اوُشلَد وقل ىلا موقلا فسر أ ١

 افحزأو تفز نلص | يدم عضا وم واهجام امسسأ | رانا | تايد حاز م و ىع نأ أل بقص هسفئطن د ىلع بسد دهتلا | ا
|| 

 هس م تك مس و مسسو 3

 ْ ٍ | ىلذهلا ل تملا لاف |

 : 9ع 8 هاص مم م05 ىس

 ىطابإرك ذم راض ضب او * هنعّتر دعوة
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 هذ , ه«و<2

 طال ران آ حبصلا لس 5 هبقتانلاٌكحارمماك

ِْ 
 أ

 ا
 ا
 ا
 تاس نةؤهانر 1 ذاكهنف باوصلاو هاهيفثايخلا حا مناك ءىرهولا رك ذتيبلاادهوأ

1 
 0 5 جم مسصسم )9 .

 لسير ل ا ىذلاودو ُقاَسَزلا ظ ١

|] 

 بد رب رلا طقاس نوح حا صو 2 35 هع صم ءانتثرلاوةنملب ىلحأ ةرسووأ لاق هيلا ْ
 مم و |

 باير وا دتاذادوُنسدو وحازم قلوب رلا لاقو ه رصقف :بابرلا طقاسدارا

 اعقل نامارضعنال ذخآلاة هيرست يتق هلم |

 هم 2 هم 2س وو ا

 جيتار يحلب م ىرهوحلا لاق نيعجار اهيلانو نحيف وك نأثسلل المنار اهوا ا

 ياذا عرمان فورعلا ىرنب لاق ايهشسرلاده ا لافالالا هيالءالالا و

 8ةءوص 8 9-592

 ثلبالم هنعفحزيفباهتلالا ع رسب ذ هلال تقل ةلازاثةزأت ىعستو هيفزانلا ع ل عد رثابأ
 هورس م95

 لثسعلاوادشناو هللا تونا | ا

 ناسقحلاءالصالشك اهل #3 تدعم |

 يدل تعور نيت رانك تانففامرر ارانلامبزعلا نمت حالف ا

 ءادوسو



 مدا ل اى لا خا م سل ل < <

 طضا دك اور هلوق

 سوماققلاح رشو لصالاب
 ىف طيضو باصسك فاور

 عضو مريس ىف توقان متم

 : 4 تعج ويا 7 ' تجب 01 عر لا يل ل بلا ا تاع 1 ا ل اي ا اع د رح

 (فدز) ءافلا فرح 35 ىازلاوءارلا لصف ؟م8ل

 1 4 : 7 ع
 ْ 'نوكسف أر لوقي مممواواواهلعف فؤرلاكو ةرههلان ل نموسهنمو روصنمو الا برعلا

 ةعسلاو بصالا في رل (فد) 5 فاورفاغب راسين د ميطا نب ,سك لاك
 0 ب ٍٍِِ 1

 دك و

 هسد ع 8 6 مص 7 3 ه م38 7 0 4

 سم <

 زحارلالوقدنمو

 فياقلا همي ف ىربالو #3 في ربالو لتبلا لك يال 5 قر عام هادس باوج

 ىاطقلالاقو
 سى وص 7 مم © م

 ٌفداصي 0 ا نعانيفامو سقت 5 اهراس فالس فارو

 كلذكر و مسالا في رلاؤردصملاَدْفا رالا نا ىدنع ددس نبا لاق ىنعئاوكز در ولا فغا اوساصخو

 ءانلادبدثمدَعَ : درى 0 ودق دقو بصشللا وباصألا فل اوقلا

 توموهءلعّتْرَه-أىًاهيلعتفار أدق ةو زهق هقأز (فانإل ((ىازلا لدن

 ع فحر 0 د ا 10 كقولك

 7 و < 4

 د اند ايلا ل نوازل كل نرخ قو ا

 1 و 9 9 . . مضاألاو ع . 5 : :

 فوحز عم اوامنحزاو ر فك نيذلا جيقلاذا اونمانيذلا اهيا لد زيثلا فو بر-+لاقؤدعلا

 لاودارلا فلمعتسي و عملا نو رسكي دق عجبا مسأاو رسل
 وس 0 هى 9< هو ”و سب )هس عم وه

 نيدحرلا دعيتاشمكنا ن منف>ر 3 نبرصمللابرد< نأ تفح دق

 ٌتْهسِرا لاقت حاجزلا لاق ءزدلا لاك المال قنالا لداف فاختر مرتك نير ارا

 مد

 ا ناعتااهنرشتكم نبي عضومّفاد :ربنبا ةجرلاةقورلا ارعالا نبا لاقوةزمهلا

 فايرأ حبو اهيدطوتت دال ضنا هامل براكام ثيرلاو طقف فايزأ باو لك لاف

٠ 7 

 م

١ 0 
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 31 ٍبصخو عرزاهيف ضر في رلاوايملاو صَل انوكيت يحي راروصنموبأ اف .فويرو

 || فيروحو مساننلا اهلا حرض فاررآلا مشت ثيداىفو قير تةرعأةيشاملا تار

 أ ثيدحهنمو اهريغوسرعلا ضرأن لإ وون لذفوعرزاهيف ضرأ لكوشو

 || ثيدحفو ندا لهأ نءاليدابلا لهأ نماناىأفيرله نكن معرس عك نيينرعلا

 ١ ا ىلاان رصانشير وانه وا وش هرأوموقلا في رب ا دريموانغ» د وع ل دهن ةوزسم
 ا 5 و سم

 ا فد هرلاقأاذاع : ريىودبلا قار لوي نهنرعغلا نمودانملا نيكل و رض فير ةر رلا

0 

 أ
 ِ : امنا ْيسْخأ اولاقاك عير رو ةسفارإ رالا تارأ 1 رك ىأ ى مكرم ب د ماتا
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 1 (فور) الا فرح يب ءارلا لصف

 و 273 5 |

 تدعو ل ءنالاملمقو ندالا فوض :,غفرطو ١

 هددمعوب اذنك ًوةيلالاة حانت :ارلال قو نيذخفل ا لياممْنسل الا فارطأ

 هدو موصمو#< 3 وهن هضوي يبوس مد

 ١

 ةيلآلا لف ةفئارلاحاصصلا فو فارم اوناسناللةينألا نمت امئنارلا ثيل لاو |

 هللاف الضر كلل د عج فسافو اعاقناك اذان اسنالا. نم شرالا ىلإ ىذلا اهذّرظو

75-2 685 

 نس ىيأفن ملا و ةفئنا رلانلاقف 0 وماكأف هلاخت رقى تحرج

 هتيجبا# ل تا 1 4 اونيذخفلا ىلعةيلآلان : ملا ساممشنارلا نك ام

2 1 

 ارا وكيتيلا فنا أن تقر 1 ة وت ام م

 تفنراىرهو+لا 00 اؤراساذااقانرا | ريعبلا يرو ديلا لسة فنارلاو

 ىجولا لو هيلع هللا ىلصدلعلزتاذا ناك د ثددذساىو ءابعالا نماميتسرأ اذا اهيدانسقانلا

 000 ملا عفا او حولا لَقثنماهينذأب فنز 1 رو اهانبع فرت ءاوصقلا ىلعوه 1

 رس .يولا اذا اخي هلررتي لاه رلا ةقينحو لاق حا اربيل ا

 حي اوفه ماةديسر ا قف ةرلا فيطللا ريوبغم را لا ردشف 8 (ف» 2 راهتلاب |

 ىلا ارعالا نا دشن أبطال رلا |

 2 ا
 برايي زم زعبل انا قو + افط واهيتمع ف كسا فا نو

 سلا < 2

 س وهوه هوه 29و:

 ليف الل و ى ءرهزالا لاف فه 2 ويدوم اط در فش رمش هرد_5و اهبذ_هاهينعفكسأ

 د. وذ مهيأ ب

 لسقطلا نبرهاعتاك هر ني قيقر فه سم لبو هعهرأو تشر وانه حالا

 ترا
 مسكلا فهم لاقبأم رك ويقف مرق ه راقي هقيقد مسا فرأى أنّدَبلا فوه رع

 2و هد وع وه ء- -َ و ء 8 ى- هو هَ 0 وه : ه<وع

 هيفضهرا اوهتع»ردق ةوتةيهر واط سه فقد. داو فان سض م يدهن هو رص وهف هع ةرىا قوس ع» راو

 ينرمأز عنباثيدح فو فهم لاقيامرثك أو هسشاوح تقروا فهو فوهرموهف

 52 ه5 5
 حرشلاو تس ىا ْتفدرافا ميسا ا نأ ل_سودهيلعهلبا ىلصهلنا لوسر

 مدوع ىءو

 ةهيفسبلا بكرأالىأ هيفهرأ افمالكلا ةلرتال ىلا ناحوصن ةعصعص تيد قو اغار

 سرفو ابنا سالا فاعنالا عابد يدم كيرأو هسانأنالبقيىنب لوقلاعلأالو

 3 «س و2 مى سهو

 عضومّةفاهرلاو ةقيقدةفه مه نذ :أوبيعوهو وا ضلا سراقتمم سبت نطبلا وحال فه يم

 ةقأرلا نم كلذ يدحر فر وسملوق نم سيلوةغل «فزم #هلاو نكسأفو ايفان (فود)

 يي ا

 مكن م ءلكد, فار ترو فور أل جرلا,تفورجرلا ةفأرلا ف ةأرةجرتقسدنلا ةجرلاو

 لصالاءادك قلن هلوق

 هسيفتم هرتكى قلت

 سوماقلا



 اذك هللا امتراضن فرتهلوق

 نهال" الثنو قربت ىأ

 هيييفتم عنك اهتسح

 سوماقلا ققرعيسم هلوق

 ههعقم نك انهام

 ىف خلا ةعطةلا فرلاوءاوق
 لبالا فرلاو سوماسقلا

 ها ريسكي وةمظعلا

 ير فرطةدلح نارا (فرإ تدلي ةسرافلاكلوقك تننف عقواذا لئلا فكنا ٠

 اوف دل ا نا ا ىلا ا و م ا نيو ين يضلل ثديي حل
 7 2 0 7 ش 9

 ءافلاف رح ءا :رلانلضف 7

 اعو رن واط ساب نم أقر ىج * اهسعسانلا نمأءال كد أهل

 0 ةرايوتلاكي وناس ل رتس مر صم فرقرلا لاا ةردر ىج ىعمصالا لاق
 باشفرفرلاو جا .دلانم ف ةرلافَرف را ول عقدإصا وفيفرو هاكر بولا فرك ريما

 قرر اقع نتكسمر ,زعلالي زتلا ىفوةقرةرهن دحاو طس مكمحلا ىفو سلاجملل اهنمذتي 0

 ا دلاق رضخ فر-_ذر لعن كتم هلوق قءار هلا لاقو فرافر ىلعئرق :رقو 00
 ا ب

 0 رار ىلع نيثكتمام_ميئئرقدقو فرار عج واه سدلاو شرلا مهضعب لاو ةنحلا

 دسالا فضي ىلذهلا تن دشن أو لسرتسملا مغانلارصشلا فرذرلاو

 اأو م: تصوم لثمن دعس
 ظ رح يىنلا تاسنلالاسقيناتغل في رولاوففرلاو 3 أاعو و رخواطابساممارفر ى 2ك

 | هل ء - قدي مد 0
 ْ فرت ىلا نيتاسبلا دارأ لاق فشرلاتاذماش ان 0 امين فريفردق اول" الثو

 2م

 كاما الثو ًاناتنيفسدتنن ًاودواملع رسال 2 10 :واهزازتد١ 2 0

 77 هَ يي

 قاشللا نع 0 لفرد ورصلا تن مب رض فر كرلاو فرلمرل ن ا 00
 7 ء

 مور 88 - 95 02 5200-7

 نينا نمَّسمتاامُفاقرلاو 1 لعمرو هماطحو تلا هقرل و بدحت موقلا ىلع فركرو

 هم ه عع 9

 ا اديهنلا ىدس و هملا ّنَسح ا فرهفرتلجرلا فرو هىلا ارعالا نأ خ نعرعسلا سيسو

 هن م

 ا ارط ىأانر رثال_ةلاةيءارس طالا وحدملادا اا ارم انفرو أ نفح

 ع 29
 1 ىأسد#ملافو اري وانمطعي ىأانةريو انكم نالقو فارالو قاس هلامو انيلعفطعيو

 عاش م 00 57

 وهف فرو دعوه ىدمالا ف رع لوالاوأعاساهلهق-ذسيعو اأو نا وو

 معو 2 و سد< و

 ا 1 ل 1 عرمرم ودععبو هلموش»

 0 ل صمصص .٠ ا

 | فلز ددرا توسل ذاكرا ةيبعتلا# ةر 0 0

 0 اضالو نص نم 0 قل فرلا لاف غادي

 فرااد- عدد 508 افوءاشلاةريظَح فرلاواهنمةعاسجبى نأضلا ٠ نمفراذهلاقد نآضلا

 درر دورا اوّيفلاَد هبىأةريثكلا مالارقواو هامل ليال كلابفر :راارقولاو

 يدل مفر هير با رعال اهداف وفوُرلا فورا كار ءالا نا (هر عض د

 )ع 4 3

 ثرعلا لوةترعت لاك (عس) 7 رغما ى 8و انوُدُق ف كوااكر فقرا كلامو: أ د- 3

 فرطو

 غطا



 6 -__(عش) ءاملا فرخ « ءارلازس

 5 هسروو هم و سو

 نري فرت ؛وءاوهلاق هنحانج هر اطلا قرهد سنا هناكم جرد الف

 لو>-هبحانح ناد اطلاٌّقرفر وز للا نمو هنم حالف ارغرلاو وعي اسم هات | ا

 | ش
 ماظلااومنام رولا ةلس أن عهلظفطاخوهو رث رجس هلك ناديرءوثلا ا ٠

 و2 ص 27 هسو

 رب ”اطلا ٌفرهر لاقيه سأ أر قوفةجرلا تَرْهرث يدا ىفو ودعم همحانح فرقرب هنالكلذي | ظ 12

 م هنأ بت ا اا مآثد دحقو هيلع عةملهملع موحي ؟ىش ىلع طوعسأ ادنعامهطسادا هيحازح 0 .:

 ع فرفرا ده دم سو ىازلابىوربو ذعترتىأ نيفرذرتكلاملاك ى 11 نم فري هوامأ

 0 اضأ ١ اوهودسف ردي اولا دع ردلابنا ووو ولاا |

 قو ترهَرَعَتيلاََت 2000 نتا راك :اكوهوحنو طاطشلاو قدارمل 1 ش

 بشخ خابر عسبتلاهئنث :ىد عاملات ىنحأاهجو زلتلاق ةأهان أت ددحلا | ظ

 3 08 أ

 نب بكت يدح ف وفاةرو فور عجول ضم رادخا ملا ضال نء عقرب ا

00-0 6 ََ 

 لاق فور عدباوةقاطلا بش فرلاو سرا يف بية وحمار ةفصقت اقرا فرشالا |

2 00 

 فريريعبلا كلذكو صماذا 000 هي ةناعم دعاس ىربنيا.

 نا هناقراذار تكلا فيو ببيع أ فروه لذكر انمإل ياو هلك ١ أاذا ليلا '

 ءاط_.فاذاف بالا لزانوهونافعتت را اا .د+لاىو ا مطاط سقلا فيفرو هديسس |

 وو م م -ٍ

 لءقو هفقس هفيفرورث لاق ةمدلا طاطندقلا اءاطسفلا فيخرىلعولعَمفساذاو بورضم ظ

 ماس مورس ن7

 فرقرل | عقرف لاق س يلد بدجتا لما ليسا ح سالو تميل ]

 سمو هم

 ناك أيش د رايق عضو ةوامر لاو[ ماسلا فرت املا "اال ,هملا ثيدحف

 د وس 000 2# زو

 ا اذهرنغىففرفرلاولاك فرذرو هن فامعو نوى ذ : :يلجذام اكو هيمان 0

 هيرتانآن ميغ ردم ل اعت هلوقفدوع_سنان ءريثالا نيارك ذو تدبلا فئار ّط هملع له

 فركرلاو لاف طاطسقلا فرط انههٌقرذرلا ار ءالا نبا لاق ضن ةقرود "اك ه هوا .

 فرذرلا لع نم مهنمولاف اشارف لدقو اطا سي ىأ قفالادسرضخ اقر ةرى ًارلاق ىريسكلا |

 اتيقروربغو حابدلا ن مناك املصالا ف فرفرلاليقو فرار فيتا حشر نرديضاوإلا

 مق هءدس هوس

 ةضسيلاب شرعا فرفرو نورلا قو فل فوتلا دبع ( 5 0 ناحل

 - اه عم

 نملدهتامت :كبألا فرسفر واهلي ن مل ضفام عدلا فرفروهريغ رسل 0

 دسالاتفصي لَدهلا لطحملا لاو اهنوصٌع ا
 ماس

 (رشاعىداح برعلاناسأ غ)

 ةياهلا ف فقر ىلع هلوق
 هيك همك فريقرف

 سوماقلا ىف لطعملا هلوق
 رعاشمظعكو لطعةدامىف



 لصالا,اذكل تو حزبةوق

 ادك لا "ال الّيالنأ هلوق
 هلعلو التامثانلل_صالا ىف

 قب

 ادكه_سفن فرااوههلوق

 لالا

 ىذلاو لءالاءاذكق ست هلوق

 هسبنع ههستكى شت حاصلا ىف

 (ففد) ءافلا فرح « ءارلالصق 3

 مو

 يسارع هده « ءانكيملاذاٍل هج قرَحالو
 هه -

 ىفوتام تح فرتهلان ستيب لا الياووترل|ةدوكيطدت الطقوس هللاّعذ

 ةقرتلاةفرلاو 0 كلت اذا فريق ربلا قرنم هئانسا قربت ىأهنانسأُفَز درا افثاكوةءابهتلا

 4 سا < مت س تم 5-1

 لاه لمخعو حرب ف ريفر و نانسالا ى 8 هر : ورع فرت خ لا تيَدلناَمبَعَو

 نأوهةسةش-وأ لاق قل ابوك الام 5 0 يقل ىلعرانت مَ 8

 --خ

 نباثيد_ىفوُدجالخالاةفرلاود 4 اذا فيفررحشو فقر بوثو هؤام قرش ٍنء المال

 < لام قا
 د ةضاخقلاوةمعتلا نمهؤامرثك اذا دلل لاش 0 اقيفرفرب طقولثم يعرب لن
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 د 8

 مدع س «< 39 و و3 م و 00 نعم م

 ءاضعالا رب انهيلدكد وتطمح ار فرتو فرته نعت فرو فم 0 اوفر هلو وأ عبب_.فادداو

 ءالعلاو ادشنال اف

 ىبجاح فربما مأك أ * تهد ءاغلاَن تر

 هأ0ةد ور اقم جه ص ع و هه
. 

 معو هدد ب

 ىربنبادشنأو تاق تر دقو ول 1 ل أل دقو هصم

 5 كارآلاَو ةرولازعلا فر ب نان ىاَشتتك اذا 8 ؛لانأ ىهرالو هلل و«

 2 ع اممم < 8و 3 د

 صم ىأايتذ-ثفرأ اوفو ه-سفن فرلااوهل.ق 5و هعسرب و ى وب رلا برش نموهود سعوا لاك

 و اقن ص سس ع

 قالعشالاو فلا لاق ياللا ٌبحورامَنيريسنيا لاق قاتلا دع تيد وو فتأو

3 
١ 

اعمشي دح واش فر فري قررت يداك
 دعا أرماغت ااه هنعهللا ىذرةيو

 ٍ لْرَعَت نا هقاب

 لا ا يح و يس انيس يك كا ع رو نه دون ا

 ا نيو رونا قررا بلع كئرومشو قل ٌكروهاذ قرعلا كلذكو

 . مئاصان وا جشش قرال ل اقف ئاصال ةيلسقلا ع نعلئسدقو هنعهللا ىضرةرب ره ىأث يدح نمو

 قدروا ل فموه كرا قرأ هوقو ديسعو لا كر 0 نمهنال عاملباو صملا عي

 ا ست تق د 10 8و ع
 هنولقرماذا فربفراد- هراا عن ندوه« ةرمس لبث ريفرامأورترَأت فر بنملا بوو

 أها 1 0 ىدعالا لاف "الأ الثو

 و
 و د: شم مس ْ

 هنا لا ا 3 0000

 ةفيشحو لاق ةمكمملا ةلظالا قرا 7 0 5 00
39-9 0 5-0 - 

 300ج تيد قود فار اها 1 0 الا 6
 ا -

 ارينا وه وه حانحب 5 ”اطلا كب رة ةرلاو لك الا ع نمراثك الاوهور الانيا ل أنا

00 "7 

 الق



 يب اتت ري ااااتباااتبتتبتتتتتتتتصفتصبللببل ل ب سب يسبا:ا:ن:ن:ننرنرنلاا” 7

 ةفوعا رلاببه دن مرعش لاك قرطابمفةفاطنلثارسطق عسا ايل ٌدعةفاطل 5

 فعاروي ايلا ءامن م هناا 5 ارمةعمواباسدب رضمالك ءاوقدثنأوأ :

 هرم لعجورصم ل سوه لعهتتا لص بنلا نأةشئاعز متيدطا فول اذاسرفل )ا 0

 اذاف كانهةّساننوكت تر فتحا اذارثملا لمس ىف كرف ةردصرتلا ةفوعازلرقواهلفس فوه ٠ هام مه 2 _ ه 00 “ 20 3 ع ! 1

 ىلعأف د بوق ءلارخجر دق ىلعنيع ل ثم ى هو لاق فاضت ارثبلاٌةفوعارةسح نيدلالاقو هلاح 0

 نبع ., ورلابو لاك هي صا ريثكءاماود- حواع ا اوريو سخر فملا فا غوزوا ميك لأ 2

 مام < 20 8 هءدوص :

 دروسا هدب هلك انغر ب رسبت دي (ضرإل و سدت 3

 م (تففر) ءانلا قرع « هاا زصن 0 :

 : رتل ري ا ا ا

 نباح 0 :

 ىلع كرتمف هرقس مهتكممال ايلصنوكم رثملا ض هدى يئانر وهل .ةومدقت دقو ةفلثملاءا كلاب

 نيئذلا نال كلذ لاقي و هنارطقو همدنالسوه وفئنالا فاعر نمهدسخأهن ءاكف ةاَطتلا ىلا

0 
 والسحالا تعوم ري ذرك ذاق لعرتفلا# 900 ىدلار الاف وغاز اان بهذ 5 لاقأ : م سوم 5و

 هو

 س وكم 5 ه2 سا ٠

 اصلا ف عرس او مدقن دقوةشلثملا“ انلابةثوءارىوريو رثبلا ةفوعارَستَن ركوة
 ل

” 

 ريثكلار لاوهو فاغرلا هذوخأ م ءاظعلاريثك الرف شا أوسع مذ |
 هيوم

 فدوادق اهتراه-صنخأوةمكشلار 1س اذا لحرلا لاق ولاق فال ناراطمالا فول ء

 سوم )7 د - 565 مس 5و-و

 ىدعبسإ فاول 015 انتسسلو كنكو 0 رافعتماو قفل ,

557 

 تفيالا م 4 «اكلا ونال #2 قا وتلا واوان

 8و2

 تليق. و لمحلا ل ع أطال 5

 ارم 2 ث ص
 م ألا كلذكو راب ها انوا نحو ارويقدلاو رزاق وعلا !فعروأ

 285 يس

 ديان ا1نأتن هنطا فودنانيسس تفيدك ل داود اف رواة درس كليفر ولف

 مسو لفت لا ديس كمل الىدعل يس

 ين <85 سؤ

 اردكب نآهوفصى - رداو 0# نك ملاذا لما

 اذك لان ارطق عمستف هلوق

 لدالاب

 اذك ىلاولا نافعر هلوق

 لصالا ىف طمض

 لصالا,اذك لا نواك أي هلوق

 عجارو لمأتاضيأةباهنلاو
 يعمم تك

 قأس للا نينءاطلإهلوق

 ماهلانيب راضللل ثنةداموف

 يدعم هأ



 ةيكصرا فضرو هلوق

 ثدنأتءاهثودبلصالاءاذك
 اذك اًةمكرفضرلاو هلوقو

 هريفعد مك[ ضن ًاهمف

 لصالاب اذك جدملابهلوق
 سوداقلا حرشفف ىدلاو

 ررحو جزملاب

 ملاورعو اد هنو هلوق

 س ومانقلا حرا شهدروأ

 فءرتساوهلوق ىلءادهاش

 لصالا سئرتاذكهن كلو
 نيس

 722078105233935 م: 20590800177“

 ءآنلا فرح...« .ءارلال صف 3
 م ا ده صسمو

 ا

 هد

 هو 27 دة وو تت 9 ده

 (شر) ىتعالا لاق قعر تعرقل فعلا
 سدوم سل 0 جرب وسواس دلع

 مكفاعرلاو فعاورلا تالا هما ىذاج رنا 10 0 ار طلو

 مثو 5<

 ارا 0 3 تسرد افلا فعّرد

 --_- و نوع رمموه 8 9 ءاس د مس سرع 2 هه

 ا لو ئرتعزالا لاق فعرو فءرواًناعر وامر رو فعرف الا 0

- 

 اك نبورع لاه فعارلا عميل فاعرفنالا نم حيرت ىدلل لمقو

 00 اهئاثرلع تكلا ىَوط اذا 03 اهم الكا لماهالع أبحر 03 مث اردن ممل اى تح 23

 سمع عا دو 3 ل هم دع تب 67-1 5 1 5

 | ا ترام لاوف طلاب دن راج مس ءرعىف ناك هنا هداّق ىلا ثيد-ىفو

 هدو مرو م

 ه-2 ع 19-

 ددبعأ ىربنبا نس او مَدقنو قسى !فءربو

 مووع 00

 لائقلاكد وعي ىتحسأ #ُ ودا ىذ جدلا َفآألا فر ر

 يت رواء

 - 5 و

 ىلذرعشيتافعراسم د يبشلا ب رقلا دعب 4

 ليلا منعت عنلاسرآلا عاوز شماس او دنا ل ديدثلا ىسقلاو

 ىلع ول ةًرمال لاقي و فئالاةماعوهل قو كنت ءلاعةئف صدم“ |ةسنرألا فرط فءارلاو

 | عا سنع مرا ىلع كلذ لاقي و ةوحاموفنألا اهفعا سو ى 01
 ست مدع

 ا ءاورلاهعجيو مدقتيى ا قر_يهالكلذن مي وحج أف عارلاو هما يم

 و وو
 ةعرسفءرلاو اهنم مدلا نال تيلاماو نهطلل اه ءدملامااضبأ ةيلاكتفص امر فعاورلاو

 اهئاشرىلءفكلا ىوطاذا : اهالتما َنماهالعأ فَي ر

 | لوز ىلا هاذي وبكر ا ٌفْنرورفاحلا فوج عطب مظ ىلا قد عطرا ةةيطاَق قءامو

 نيبامفسرفلا اًتمكرفضزلاو لد منا ناك ىفرضنلال !اوو يدا ا امال لاقو
5 

راس ع ىف عارذلاو عاركلا
تفتر وعارذلا لأسر فة 

 يابا اسولا 

 1 ىرهزالا لاق ينس باعت شور ورع وا لاف فاعرلا لف ف َفْعرالو قعر

 فاعرلان مهو عابر كلا !اءفعرهسنم
 فعرب سزفلا فعرو مضلاءفعر فلاب فعر

| 

 ّْ ى] بالا ةيفعران الف دن نهفانم ةديبعوأ تيب سلول هنأ هسقعرأو عارك نع نعطلا

 اير لو تا ا رقفعر أو بابل ن مانلعل خد

 7 ئةم

 00 فرظولاو بشوحلا نب مظعةخ- ضرلاوة مك رلا ىلع ىتلاةدلخاةءغضرلا لقو نيتبكرلل ناعبَط

3 

 دال نر اا و زول ا ا
 ديم زن ناودودعت تك

 ا

 ندا و و

 هنكد

 >0 وع اب و ع يوي

 _آ

99 

 0 ا

 دما



 3 50000 2-50 0 ا 11 اا ا ا لا د د ا

 1 (فضر) . .ءافلافرح « ءاراالضف

 هس ى 27 هس 0

 انقسعتنبا دنهن[ث ودا ىفو ةفطرلا ىلع ىو مفوض رم“ 5 محهجرات هيلع ىف ا

 9 ا ا, د -ه 00 00 ه ير اه

 0 0 هيعن وص رلاو فض لا 0-3 وب صم فرض در نباو نيف وص م نيد د هيلا تلسرأ تاإسأ ْ
1 

 0 هر

 «ةضرالابسر لعزتا طلخا كلا هفضرب هف-فطردقو تناك ايجار يتلا

 نير راع نا

 : ب الا ريح كاس حل رعي اح وو ع3 قف تا
 نإ ةسعير وس تاو نول هج وا حنه وب

 كت ا ا او ا لاا ا ولا

 د

1 

 قتّرجاااذاةرا اكلت 0 ”فوضرملال ل اوةراخلا كلتلع كودي فوضرماوشو تبجأ

 ْ نملك ى دق اىلا دمي لاقو نئاضرلا ف سدا. ارعأ ت عمسر شلاق ل جا ىوشني ىتهقوجأا
 ا

 تيمكلا تدبدشنت اوىوشش ىدح ا

 2 سل ع

 هنطدىش ع 5 9 رانلاق رد ةراخ ىلا دمي مهافق لبق نم زرق حدب ىلا ىح هم انيل

 ار ع رع نهح اهروحشملاَتَت 2 انماط يل فول زم

 و

 ةفضراهدسح اوسءكلاوأ ارانلاىف اهلا ةراحاٌفّضرلا ىنمصالا يطع يا

 اهاىوشال علا فطرة 00 اورذحاو ىساطنلا ما اقرا

8 

 وتب بتسرا تكد آلافو فضلا راني يفق فض رلا ىلعر قت ىلا ىهولاك

 فض رلابتصضت اردقلا ةفوضرلا اوهتصشت معلا عمردقلا فتيل بهل تراصاذاى- اهيلع

 فض طرا رئاهيلت ىتلامْفّستلاج "اهدا, كتل اقف اسفر 7 ذهن ةفي د> ثي دح فو :

 ةراطا نود ايمو بعل كد هر رودنمو لاك راب مناك اهوا يش ل ظ

 اوفضراعزاو هن 2 رشدفهدرب نم ردك َنيةللادرابلا نيل |مياوُعَّضَر تح اذافاهيلعتر (ودقومف

 ىو
 امرا ريسفر 2 نمل قاذاف ركب أ ثيدح ىفو نامزلادرباذا لمغللءامل

 فوض مم ىأ فض رلا ىلع مدلل انمىو يام فيضرلاو راخلادامرلا هو" هلارشرفاوا

 ا ا الفءاح ةدسع وأ فوض ذرملا مد لا مسد نم صرُلا ىلع َقلعامّرث أدير ٍء

 تاس اتا يش لا هسا ثلا لاق اه *تاتطانيل تان سل و

 ريقلا باذع داعم ثي دح ىفو ةدسع .يآلاخاملوقلاوروصتمولاتوت3س

 ىقماظع رار راو علال رواهجلابعو وفضلا 1 ”ايىأ سيئر سوفا ضرع وك ١

 ل لقت سي كار دعوا راشعبا ضعي خأدقة مولا عباسالا را
 ١ ا

 م

 لعح وع ق مط ةغضرلاوذشفلا سأ ارو اسلا لما ىلع قمطم مظاع هفضرلا ودل وهدا 8 ١

 20 0 ا

 اهنا مالظعلا ن مناطق سرع امهبةناريدت مناملتع نمرفلا نمَتاَقعرلا ل قون 8

 ك0

 ىث هللا ةفوض ىهو هاوق

 ةفوضرمو تءمكلالوق
 لسغيسركحلا تلا

 رعسألاق لمحو فطظأ و

 اودطي نأ او دارأ ا ذاك
 معلا اوعطقردق تسلو

 اودع مْثشركلا ىفهوقلآو

 ىت>املعاو دقوأف ةراح ىلا

 شركلاىف اهوقان م ىمدت

 موينعم مي رذكه -رشرظلا ما
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 سوماقلا فى رثأو هلوق

 ىلرثي برد ىلا عد ةمسنلاو

 اهرسكو ءارلا فب ىيرثأو
 ىرش .و1ارتصتقا وامدهف

 هسيفتم هيك فلا ىلع

 توقأب مكىءاحرال هلوق

 1 اهلل

 لصالا,ىدلاوهمويقاسن هلوق

 ررضةدامفف قيسوانه

 ةكر م ف صرو مقباسن

 ىفاك عضوم نيتمضن و
 هنو هحراشداز سوماقلا

 مره هك هد يجسن *أم

 لصالابا ذكموفضرا مث هلوق

 (فضر) ٠ .ءافلافرح + ءارلالصف 5

 د و هوم نت جرب رب اس رس

 || فوص ص وهو امش مر دقو فاض 9ك ءاضراهعج ا رلا يه 5 روس "أشد ر راهظدازا و
8 - - 

 : انأىراولاق سول لاح ىلع دست م ةيقع لعد تل ةيشعاعبجة فدرلاو ةقصرلاو فيصَرو

 ع 0 ا س يس

 | 00 ةيوكوةبتسرونا شمر وازو عشمدلا تيؤط ا قوادخاو قاصرا لع-حدقة ف.“ ب

 ا لسصَتلا لخمس ىلع ىو بقعوهوفاص رانمدشم مسلاقصَرو مذلاودشلا فص رلاوداوقو

 ١ اخذ ام صراَهفصر ءانملاقتراغا تْدصَر لوقت كلذ نسردصملا نكسنتلا/تطرلاو دف

 5 1 ل نمل اهتم
1-1 

 و”
 3 يي

 , 2 هكا وربي الا الاءاسنلا.٠ تال اوت ه_صر

 ظ ٌةقدْضلا فوص لا اوناكملا سناب ا!اءاتنلا مقوم لا فأر الا نبا ٌتفصردِقو حرفا

 ظ ردا ةضباقيلا ىرب نبا كم فيلا ىهو قالملاةةيضلااسسنلا نمءافصرلاو ناكملا

 : اذكض راب َدصَت ةليقف مانملا فن هنعدقا ىشررعشيدح فو هيؤفرلائدلانةفاصرلاو

 م 2

 0١ انالوورومالا ورا ةفاصراوانى أوان, نقرأ ىلا مان, تس لامان نكي لولا

 71 - هك 2 1
 نينضصر رك كأكبر بوو ليسوا بو اهنماثن سراداعان | نكد

 رثيهسف عضومةفاصرلا نيعو ماشل ا داو لاتيدس لك ةفاصّراَو

 .: لدهلاذئاع كايد ال

 لاَتلاَتاذةفاصرلا نعم #* 6 زال تدناواهي موب

 ١ شا رخو اناا و عض ذوم ٌفاصر درا عتومافا روحامعلا

 مدآلا لغد قو ةغبادك « رصوفصر للعم مقاسن

 ةراخا فضلا هربغ د ا رانلاو مايا :راطا ص رلا

 ظ ىأرسكلارهعضري ربهفضر رواهيلعامةفْضَر درلا نمد لشملا 0 رامتدحا ا

 اهفيض ١ رواهلسر فناتق ةرجسهلا ثي د-ق و ةفدض 0 رلاوت وفض مرااماوك

 ةسصناو ثيد حف و هيو بهل ةراخطا بخ رطئىذلا وه يدان را نللا فض ذر

 اقناكح تيدي ا!فو ا هوام هنطب ىَدَح لك لا ُك نزال

 ىلا تع ليربَفاهناثيدملا ىفورانلا ىلع ةراخلا ى مفطرلا ىلع هن اك لوالادبشتلا

 م

 فش نيالا رش هنعمتلا ىضررذ ف أ 1!ثد :دحبو ف ظرلابدو دك ىأ هوفضرا ع ا
 هوفضراوأ هباهنلا فىذلاو

 ىيويضعم هرتكر رحو



 نيا رح

 هب
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 نادعىهنعهللا ىذرذاعمشب دع قو توساو دات اواهتن 1 ه1 - صل وة 0

 را 5 طم ىأ ار اتسوةفاصرم هيرشوبسقلا :
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 5 الملا نم فئلمقلامه دمر دبشيدح فو تاز ال دع اىردي الفهد ويح هنع

 .- 7 سالصع

 روزا فراس ن لك ٌقدرواضعب مهشعُي فد عيانتم ىأن يفد رع

 عجيوه أ ىردأالومدس نبا لازاحتألا فداورلاو ف ادرأ كلذ لكم عج اور |ةزيعهنمهضعب

 دجاوتلا لام أنام أ ىلعةر ,رهى أ ثيد->ىف ذو عاسألا نمهلكوةفدا 0 وشم ًاردان فد 0

 26“ عو 1

 اعيش تونا ةقدارا متحول امىهفداورلا م :اديوعدت امكن

 قئشم عبق ل عف نعةياقك ف دارا , ياو رب 37 هيلعاو هات ىبمصالا لاك عساتتلا فدارتلاو

 ) نعادخأ هن ار ساد ما هاير ذات الفاس لاعب : رابدتسسالا فادترالاوكاذ نم

 000 تل اع ىهو ناك اساه رخ [ىعقتجا ةيفاف لك فد فتارتار تأ كلا

 ىعبلوعقو لمع اقمونالسعزونال_عافو نال اوععم مو ناملعف و ناّماعؤو ناتاعاقو نال عيغمو
 هم ع

 البصو و اثاك ادممايور نتاج ادوت مايقدر نآتاس الاوخا ماههاع بااوي> كح

 اتحالورح الا قدرنينكاسا اد ؟ناكنافدارته نان اسةمفاقلاهذهىف عتجا ا و و ا

 لاق هيلعدعتلا اهنلعمقدر ًاوءيشلا,عوشلا فدرأ اودن

 قو وجاعو

 ىلعملا هب كاعذا لق دلك ىللح ىلعال.ت تفدرأف

 را 2م © مود لد د

 سب وفدا ريىذلا كيد و ةيادلا ىلعه_ةلخ هفدنإ راوهقاخ كر هقذرأ اوُلَح لاف درو

 الانمت هوق فج زلاةذردا ترص نالف تفوق م متيهلاوأ درا عبار ٌقادرو

 لاق نيب ام منيفدمهءارغلا لاك و َق ةرفدعلهقر ردا نوبات ءانعمنيفد مها هكدالملان هفأأب

 ءةرصص 22و هبه ه8 وه و2 9 ميو هس ةس 21

 !تلعفاداف لستم .تلعفادات فد درأ 00 در درر ديشازب ومع مسد اوهتفدر دو مل يفد يو

 لاق ىلخهتبكرأ درو فلخ تبكراذ لجسرلا تدل جاجزلا لاك ريغال ٌتفدرأف لريغب

 5غ 9# < 83ه 2ع 232 ةع هم

 وهف روزا هباوصولاخلءستبكرأ |ىععهيفدراىئدب رلاركنأ آوىرب نبا

 فدرلاك ايرثلا فاخءاروُا نال «ايرلا تقدر ءازوكلا اذا« دشن و هلافدرتن انوكست نأ

 رس ا

 يروج



 مسال اجري وسمو عمت نتي ابا اودر فير تيتا ظ ال 2

 َلئماسو ررسك اسف ةرءاملاريثكلا نيستلا ن نمسا فحرلا (فنبإ هدأ

 (فدرإ) ا + ءافلاف ب رح ءأ ارلا لصف

 مد امرع م هور حس

 فارق ن نو عرب كوسم #3 مراد تروا 0

 فالءالا 4 زن عاطلا او + 5 وخلا اذا يمن
 ص م سيم بص

 فاجترلا ف سمشا بيفتح 00 حارا ذانوُمعطلاو

 رامخ *الاو ةشسنفلا فا اوضاخاومحر أو لاتالاوسمموقلا فدروةمام .ةلا مون فاجزلا لسقو

 زا د ردل نكتاخ ردنا (فضبإل عاركن ءخارملال نافاس

 مه ست < وى. ه< و ىدوصمس مو ما ينمو

 تراصى أت دع عمو هد رحا مناك تدعق ىح هنرفش فسر لاقي هيغوأ انيكسددحاذا
 ا

 د - ى«سو2 < 9 ع

 فدهرو فه سعف يسو ف هر ؟ٌلصالاو تيرا اولا نمتلادصءال ناك ىرهزالا لاف

 ى مد

 - 0 9 -ٍ 0 ا ريا 5 © مآ تدوم وود يمن سدع م د

 ادك ةفخرلام ءالاو هلوق :
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 سو.اقلاةرابعو ىلدالاب ةدي رم مود / رولاو 2 ركاود وةفخ لاى ةءارغلا لاق 2 دولاو 1 رلانيمعلا كلذ اود 9
 مذبو ةفحرلا م ديالا 2 3 3 ٍِ ا 0 ٍْ 00

 مأ هكر ا رلاو ههدق مقرلا هك 1س را ار و فخري را رباح ل يقو ةيخرتسةفخر

 9 2 7 كيه ع

 قاخراوعتس و نيَعِأو قير لوغب ةدج عازب اير فجرا رب رحلوقدهنمو اهل مسا
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 اكول لصالا
 م 8 5 2 يد 2 0 و

 لصالاب اذكّلا برضت وق ه ولف فاز .رلأ واهطفان #3 تركتشا اداامتا ركب ورم

 كلر دقو اتيت ىأ بسلا نعال اداراسو قيقرلا نيطلاةنسرلاَو

 لاق هدتو ىدا رسل تدوم هي دوديسنعشنبلا لوو بشل هاو ٍ ١

 || ىنلكو انااا (فدإلا علان يديرَس بح راؤسس سلوك 0

 ىارالدسع :وأدشن ؟وقاد راد لاقي راع عيت مهضعبىألادرووقلا جلاقيو 0 ٠

 لعركشةدامف هلمدقتو

 ررحوهز اظن اف هولا اد هريغ
 ل ككنآو نا ارعالا نسا ع 00 "اطلس شل ئاسوبأ قلدنا فرع وخال

 كور. دهم و 00-7

 هيوسسداوروءاوسك اذ لكوهمووهرىوربو دقن فر ى رهوقلا نم صر« ءاطعلا ىلال

 مه 9 ع

 و ه2 د هَ و هوه 2م

 دسللافَقادر را نيج وف اواو هفئن فلخأ ئث عدا اذا 0 دروهفأ شعت
 وة دك

 يلاحتراو وابو 0 قادرا نم ةاذع

 دولنا قادر رلا ضيق ىَصملا نس اللا نمدوشف :
 ة- < - 71 دولا 2

 هع لثم هقدر قدغل أ هقدر ةنعبب 3 سيدان يرتاةسو يؤ ) 0

2 3 



 مسالا 5 7200 و ام "رع
> 0 

 (فزإ)- . ..ءافلافرح « ءارلالصن ١
 عّرللا نمّيرط_-2اتلقلافجرواوناخلسجلا مب َحرومنا لاقي و مهل قتنالمقمهم ' ا لا م 3 . سمس 5ع

 لاك 1 دلل قضوا
 1 م 1 نصاب بهي جعجع ه- م. مع هه

- 

 و هم

 يارا لا دارا اهنيك فا راكي 00 د زئملاق و يبق قيوم

 رو وو

 كي رص فجرت ضرالا ةسفحازرلا قد ءاونألاق ةيناثل فال ةفداَرلاوَلوألا هل

 اند ارلا تءاجمقلا ورث ذاساذلا اهيأث دد-ل-| ىفو ةاررلا ىهدهاج لاهو ةديدسش
> 9-8- 

 ' لقوا ىلاةبئانل اةفدارلاو ياللا اهل توت ا ىلوالا ةيقتل دة ارلا لاك ةفدارلا

 .ثمللا هرداوباهبفجر عج رك ث عملتي دحهنمو ٌبارطضالاو هكر لاف رلا لص ًاوةماسقلا

 ا

 ظ هم 51 همو و5 د ىو
 ) اقدر فحربد_عرلاو ةقعاصوُة صو ٌةفحَر ىمهفاموقذ أب اذع لك نآرقلا فا

 ا ا مع هس 9 نسم

 ظ ٌفَجيرلاقب ضرالا كير تاهعمةفجرلا ىراب الا نبا باصسلا ىف هنَدهدَهدِرَكلذو اعبر

 1 دشن 'لرحتاذا“ ءمشلا

 ” ا ا رلاءادإش دلو < البلا ن متافجارلا ماظعلا دك
 52 0 هع

 .ثيللا ْتكرَراذا تف ُتْدَسرأو صرالاتمحردقو لزازئاذا دلبلا قر هار ءالانءا

 مهو 2 اواو لاطتدق لات نفلار ذوةشساا ارامخالاىفا اوضاخاذا م وما

 ' كيلو: فاس الار ىره ودا سانلابارطضااهعمنوكيىتاةيذاكنرابخألاَّن وداوبنيذلا

 ةهرلا ولاد رحهسأرفحرتساو همفا وسان اعوشلا فاومح رادو راجل فيجا 2

 7 يا
 هحأ وامن لروما راطضال هي ىعمر حلا فا .رلاو# اهيل [صابضبلا بقل يفلا ىوربو

 لاق فادّمااك هلمعسا

 و 2 2 د2

 ظ قير فرعا بي : وشتم رولان

 يي

 مو مص 5

 فاممدسعلا اتراك 7-3 لوا ليعرلا يا



 د عم و

 0 مشير, ءانلافزبس# ءاراوبإ لسن
 هما ماو بو

 ل انالمةعر ”رمناغيذلان ما هوعس مول اود رو م( لقي

ءا هرمهلا ثملقف 'ةةوامملااميدي ريا الماوزممالوزمهلت املا“ ملا نايل
 قو داش يلقوغو

 همم

 ءاعيطقلا نم هسفنوشيدبو ثردهعاىفو توملاو»وهلوأ فب نايل س 3 هقئاءاقس اصلا

 راك (لادلان وهولاذاانىوريوءاملان . امرا ًاءيفواولاوريثالا نبا لان ولت ىأ

 هداغ ها اسوا د فر

 هفآر فورو فروفأر بهن فأر ةسرلادشأ لقوة ةفأرلا .( (فأر) (ءاراوسإ .

 لثمةف ارلاوةفأرلاءا ارسفلا لاق هدا دا ةرابنمإ ذأتالو زيزعلا ليزتلا فو ةقارو 1

 تافص نييدلا سيعمل صا امامهتعاو امة سنك مه هوجرتال ىأ جالا لاك ودب اكلاونأ كلا

 قرأوةحسرلا ن : ل رو هفاطأيو سيل ولا داع اوه رلالجوزعمقلا ظ

 ىرلصنالا نفت بسك ايل لوف عفوا مهب رقت ةفلدبفو َ
 مخ تم و

ات . ناكن عب رلاوه #2 اير عمطتو امم عسبطل 0
 أ و 

 رب رجل اق لمَ لعقود

 ميحرلا فورلادلاولا مفك 5-3 اح هيلعنإسمْلل ىَر ١

 ماعلا 5 0 ةجرا نمر محا ذا فيَ دقو ْ :

 ير مذ ه و 9-5

 ٌتْفئروميفأرأ !تفاروةف "روف روس فور سرا هلا ع درا ا 1

 لوي نم همهنمواواو اهلعج فو رلاقوةزمهلانلْن موروصنموأ لاك برعلا مدل نا 1

 رعاشلا لاق ةزمهلا نوكسس فأر

 مو راب رلاهغاص اذ * مكحاانأالو اونا 8
9_2 

 2 يما نق ه2 قاصد صدع 9 7

 موج ميركل ىذدنع رقم * مهول لابس ْغ

 لمي ومدسسإا فوروةزمهلارس 52 لاقي ةيئلاطلاو هيل ًرلا ارعالا نبا. ١

 تكسو لاف رج اك نئارادارااها 535 ارب شرعلاوث ناكو» هوقو فا

 ينافس ار اطضالا نامل (نسإ ٠ ٠ محول نمذخاد» هاوقىلع
 و تنوع م

 نلعت دشنأا ديانا طا درطص اووف حس 7 ًاواقمجروأن افحر رآَ :وسرواةحرر حرب 1

 اًذاًءرصتلا 2 رلاتدتريعبلا نارك ىلا برو هفيجرهس سار لعل
 هو فروع هرس م ]ألا ٠

 !سريضمزعضرالا تنجو ةلراراةفسااواهلص أ ضفئا أن د رلااهتف-ر

 تشو ى أى الو لبق نم مهكيله تا شول تول "رلام.متذخأ الفلل اعتهلوقوتم رطضا |(

 ضعي فىايعلاا ىدو هلوق
 ررحوهديسنباعسنلا



 قحادعلا قيطقت نءهلوق

 طقدد

 وينعم

 هسيتكمطقتامت هد

 ٌفاوُدلاو اهكتفولاذلار رمسكبت لاو ايلا نايل اوزمسهلايذ لا (فن) هلق ءل

 ةزحو ال تدك-!!نبادشنأ او ىربنبا لاق ةيقاعمانهههتنيبامتاوهديسنبا

 مغذل# "فا. لا 1

 1 لل-جرمس امن دانا هءاشلا ٌفذلاَو هبدشي ل بلقىاكدملاهب طب" رفيف

 . امو ةيسرألا ارغصوة بصل ارضق ل قو هر ننبو نالا تم يرقي (بانإب

 وهو اظيلغدح سلهيف ةماهلاكح وهل قوة نرالا قرط ىفءاوتسا و اظاَءود لمقو سناك
20 5 ٍ- 00 

 7 0. . .٠ 1 . ًَك جيا 3

 ةيصقلاو ودل سطفل اوعوس ريغ نمةمصَقْلا قءاوت_داو هب درالا قرصقو هل ءقوهجالملاك رتيعل

 مهتلاوب لاعاد كاذبا مصضعمفنالا :

 ع6 هب دق ١ هع ه ه*

 ذل ةحالمٌضعببحأو 0 ةبوعو همم قدنع مال
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 1 ماو ٌفاذدقو ٍقاذلانب فاذأ ل جر لوقت ةشرال اءاوتساو ف:الارغصوهحامعلاىفو

 رعاشلالاقةآ أملا تيمسنمو فذةو لن نم

 ناقد سكن مترا رخأ + ةنوقاسءاهلذلا امنا
 ا سس 5

 00 رلاءفلذلا فت < الا فذ نيالا اغصامو اول: - قع شمال وتالي دحلا قو

 رجال فلذأ عج ماللانوكسبُدلاو هر رغسص عم قرط عافترا لسبقو هحاطمم ا آلا

 أ اهرخ سلا ولقمتا لم ورمل بالا ةراكلا مع نوم عنرشإلا للقعجب فت .الاورحو ظ

 ظ فافغلذالاثيللا (فغلذ )) ةفينح فأن ع كدلاو هنملساموهو لامرلا ن مئلدلاك 0

 : ' ْ | .ذ ةوفاع#] 1١ دارنا لانا وطولاذلاب لذات اورو قررت للا

 - مل < ع

 هاي
 ىطقاملاورعولأ

 يح رو ع ا 1 | رن

 لاق عاما قامو مواوودفوذ.فاذ (فرذإ)

 : وه هدد

| 
 ا

 د قارودترذصلا فاهتْعبو 7 نا 1 را الا #3 فارتالو هو تدم ذادق 5

 لق منوفودءاواكأم اوُداَدو 5 0 يدا ار

 1 ناقيذلا نالءايلا فرك دئاسول اد اوهلدقو عما ل انج يقل 0 ا

 لان افيذلاةغلزم- جلاولاذلا 1 ازا زم حيلئاقلاليقو عقانلامسس لاهلك

 صدد ودمع ر)ر2ءوسم .

 عطقتن ,مناغب هذلا ىضاوقو 35 (قالءَتمطقو.متمطقاداو

 قرعتالان ا 1 ا ا لا هولا ا كسل تنال

 فوعغْز نما ده هيدا
 اسمسسلل

 مهل



 0 : 1 - ٠ د 0 9 1 ' 3 هد تك 2-- 0 هين 7 5 1 كاساووماو 2 0 9 ا ا ا 00 د 0 2 5 0 207 3 تك 0 / 6 اك لا 5-01 ل معا هي 73 مي _ اهلا ا را يآ ةااريغ نا 000000 لاا الا 00 ماس اا _ 7 04 ا
 . ل عونا 2

 2 1 يي يا هب 0

 هبي (ىلنإ 11 هشاشة لا
 7 ا

 0ع رمى أفاودوٌقامةتومو قاع سلا تعدوا ويلا

 ًّء 0 6 س 7 وس

 دا و اًيفذ :ذرسكلا 00 مال نكمل هياكل رسل اعألا فعَةيَح و لّدقلا

 اهلا يفذلاو دو ضرالا هسجو ىلع فدو عاطل ناو ءىربنبااهاكحلاذلاولادلاب | | ْ

 لحرلاقي فاد ٌِديْفَذرضرالا هبجو ىلع فيلا يمه ضعب صخو فيققلاعيرما | ظ 1

 ىنال الما لاق هنا : داق و قطة حرا ىمسيو كاد فافشو عبرسعأ ٌفِفَدٌفيفخ ا ا

 و م 1 .

 كاذكو مدت دقو هلم هملا لادلاء ىو ريوامهيلعءط وايام وصى ًاةنملا ف كرلعت قد تعم ا : |

 كحك 12 ردا ىلع راها 0 ءرساىأ 0 5 متفق :ةتاووسطلتد دحأ| ف

 ةنوراوه ىرب نيالاةوالجر بت اع د ةبورو اجامل ل وةهنموفافّدلا 1

 فافذلان هبا 5 * فار 0 عر ارامل :

 سه أ هن انور فاو لمتد فو فاقنا لامر ق تواعيمج لاا دادقور

 مادو مد ومع ه3

 ٌراهجالا عب رجلا فيدل ع رج ىلع فيلو ريس أ لاقيالو ريد عال اىدوتف لكلا موي .
 عموم

 ني ريسنبا ثددحو لهج ىأ ىلع فق ذفهنعهللا ىفردوعسمننا ثني دخ ىفو لتقريركو هيلع

 و ويوَه
 ع رس ف ذفدلاو مدقت دقو للملا ىورتودوعسمئرا هيلع فذ و لهجات ءارقعانت زعمت ءقأ أ

 ك0 ْ
 وو سهو 5< ود5+ و هدو

 هلع تزهج امتشفدر نضفدو سن داو لع أ اذا اًهيفذت حجيرحلا ىلعتفذن ذو لتقلا

 وثم ةدم هم 8 ع هَ

 االاءاهدوأ فش نوكت #2 هيرو ءأم.٠ نمنبرش ا لهو

 ا

 دشنأو ىرجسهلا نع فاف“ ذلامسالاو و

 «بلعفاذ دو هلا ذوهفاذو ف. سلا بهفقذ ىلارعالا نبا ىحومدقتدقو لادلابعارك اهاكحو

 0 مهو ماس ثم .دداى و روح ميك د سنو مو ع 00 ؛ذهتلا فووق ءاكتيدسشنلاب

1 

]| 

 09 1 : د 00 مب هي 3

 ام سنأ ىلع تاخد مس شيب دس هنا دع بلا شيقللا 7 وعاطت ومن امزلا
 نهىلع زوج هلال اهلا ا ذل و را ةغيق د ةغي فخ ةالص ىلصي وهو هذع

 ف ةذوهفذأ عجل ول يلق فاق دو فذذ 100 ودفان ٌةلارك كيف و راك اذا فذفذو هبرش

 هرئشل ارفق سززو لاق ليتل كل حال وبا كالا

 دراول فاخذ قدا امم سلو #2 اودرؤأرثرلا تحال نولوقي
 ءاص س 6

 ىثتلاقفريرطاوبهذلان 2ع ىنح هنأ هس ثناعشد د>-ىو ليلقلائنلاوعراان ذك دامو

 17 سس 1 #

1 + 

8 - 

 (رشعىداح نرعلا ناسل 2 2

 8 فحت /اخق 0 وذل م ا اما اول دام ذ خلات أستو 5

 حجر رجلا ىلع ةدفذو لدتتلا

 ررحولطالاباذك اقمفذن

 فائذلا مسا ىافذلاوهلوق
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 الوزم با َدِف ًاذيىذلا سلا نانيذلاوناغذلاو مَ :ددو "هلمهملالا داا]كو ربو هلتقعرسسيو 0 دمبسل

 هتفادورسالا تفاذاآل اق

 هتك ها هماعتزهحا اذا
 «ءىيصم

 ه.م+ صودو و همد هس هه م ء : ب ل ين صر
 | تيواقخ فرت عيال فردو شالا سلتا (انش) مهدرطي ىأمهفأ دب يهوزم عي

 7” نم سدا ةد همي # يف سارع 0 0-2

 1 3" يراك واعي رذت هقردواف اردتواشي رذدواكو 0 ”اقرذو كرد فردت عمدلا نيل |تقردولاس

رنا تَرَ كس يلالل ىرأومديسس:نبا لاقدر ةومتلاسأ
 5 أ يول قا

 همم س2
 © نه
 اهتمت قردة غلب 1 رست لصف لورا طعوق ضاير ادع - قو هود

 2 يكل

 ا ا ا م

 .فصوي دقو «ٌيرذاهعشت م لاام» لاق فورد مىأ فرن عمو همد كرب ىأنويعا

 ب 7 و هةسوو ةةسعو

 «فراوذلا عومنلاادوجىبع «رعاشلال اق ةرئواقورش فردي عملا 8-2 اعف سفن عمدلاهب

 ونكشاطن با

 م

 ع 1 29و ىو <<

 322 5 1 ممادملا فراذ- 5 اهعمادمنيسعلا فراذمودفرْدواقاْديَو ام ردن ع ومد تدي دشلا#
 مح ىف -

 مدس 22 و

 اعريض ف صيلاق قت شيول اسع شلاق أشارت

 ه8 -ءعمّم

 اذهّناىأمسو رطقمسيناىلا وعده 3-3 00-0 «فردت_تممتسعاذا عسب

 نأريغنيدسلا طاسناوَءا ولا عاقجا لمي ناشد 2 يور 7 ردا ,زغْنبلا تنل رثؤلا

 2 هلعىلع يدحقو اهيلعدازددعاا ن ماهريعو نيسجللا لعق ردو ضرالانمةبير كب انس
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 3 لانو م م <

 0 هثفردوفرزو قيد د اهملع ت تدر ؟نيسولا ىلعةءاور فو نيّدسلا لع تردد مالسلا

 "اطيق عقانلذ تاو ىلارعالا ناد ءاكح هيلع علال اك لاةقرو هيلع دمتفرشأىأ توما

 دا ونا طردال 8 اههالكىدلاو مدد طعأ

 لو فيعضلا ىلا كافرا راو انا رسل ُارلاو هيلع كلظألىأ

 و ةدمع عو

 ثستامهالك لاذلاو لادا معرداوبالا تعا (فعرذإ) داز ىأا فيرد املا ىلع

 فصلا نلمس أل اتقلا فلجرلا ٌفءرذاو هيج 28 ركل ينعرجلا لبعد ايهما

 5: رود
 بهل ىأتنب ةردكل اك يوان زعم فاعل (فعنإ)

 ا 35 هس ة-<ء او

 ىرجتمرحأو مهبلي 5 هدرب تول فاعذاهيف

 هأ ةئلثم سلا نيس

 9 ومس

 ع علا فذعة مج رت ىرعنالا لاقو اردنا 2 نوتتس# رماشلا#

 1 ظ عدلا فاعألا عجو ٌفاعّدلا هيف]عجف قر يماعلب وتارارملا ف م20 اوت 2-6

 هفعداو



 ١ افلا فرح « لادا لضم .. .+ .١ (تفيدإ 7“

 ىعملا فهادلاودحا وىعجة فها دو سانلا نمةفداه«اجنرداو لا قوئرهزالا لاق اريثك اَذْخُأ

 ىلدهلاز كد 7 الاقرعسلال اوطنمةيبعمى أه فهاد ل !لاقإو و
 024 1 طال روم. 2

 وردك ومس هد 0 -

 ربدةفه أذى نهوْتصنأ حسو دع اهريسرتاو ىد تمدقا

 قاد و فداهلاو فهذا فدع جهناكىرهزالا لاك بير خلا ةفهادلا ىارعال اننا
 تن

 2م 1 وة

 لدالا ىلع ءاح فود م قوو دمك تنمو بآلاو اودلا ىفكلذرثك أ أذ ةنيلخ فا دو انودئنتلا
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 2 هد بوضص ,

 لاق ٌئادوهق هفوُدماملا فهوعو بيطلافادو « فوود ءهريتحف كسااو# لاق مع ىغو ْ :

 ديس|لوقهدهاشىرينبا لاك فوم كا سم لود يلا نموداتمهنوشس دار

 و وصوءس م 65 2و<-95 هَ ا
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7 
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 ىقودم .رعشات اقادروو غ3 انكىرت هءامدناك

 اخى أى يلطف ةفرع تلات مهرس سدقواهل لاق مشمأتيذحففا 1 :
 قو

 ءايلاءشي ديف ادلاق : ورولف هدد هن ' |سعال لاف نهض م قاعدةنأنالسثيدح || ا
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 كلذكو وو دمو فود موهف هريغبو أءاعمتللب ىأهريغوءاودلا ثقد ىرهوملا رثك ؟؟فواولاو 5 م 5 هج 51 1

 2 3 1 8 4 أ
 واولا تاشنن نم هنالثلاتاوذنملوعفمىنأو, سداو لاك قوم لاقيو لوا ى أ فودم كاسم ْ ١ 03 م 00 ام ب

 رك ىو م هد 5

 ا را ا أح نيفرح نيد - نان نووصبونو فوو دمنا نافرحالا ماسقلا ا :

 تان : نمناك أم 1 يطيل لا ايلاوواولا لعتمضلا لة ذل كالذونوسمو | ١

 وهولاق ماشلا طس مهو ةريزاا عضوه فادو أ طودحمو طبخ بوثوف ناصقنل اومانقلا,ءانلا : ١ روومم

 "رعت دروب قدزوفلا ل اقواولا نم

 ةيراع طيلسلا رمي تارو< 0 هم هوب فانذن ركلو

 ىبدسيعْممصُسل ىربادسشنإو تيارا قولك أ !لوشن ن نمةغل ىلعوهامنا رصعي هوقلا .

 نبع ه2,

 افاد نركىففداصت #3 داق نيود يامل ||
 -ي 4

 اودروأدقوماشلابةيرئاضيأ يدرج عومناو (فيدإ) م ماشلا طم قداصىأ َ

 سها لاق ثامن اهيلا بسن: ماشلابةنرق فاي ادىرغزالا لاكوواولا نموهواولاقرو فيدف كلذ َ 0
220 

 قوهطاخ اذ اهفوديهقاذ ىفةفاهش ديئذلا فادو ارز قايدلادوعلا هقاساذا « سقلا
 ءدروأ لانوغيدتو هلوق 3
 اعين عطق ةدامىف فاؤوملا ]|| ةممملالاذلا دو ريوءانلا نذرثكأ يواكب ايلا سدا عل ِْ أ 3

 هينك انهاهعسامءاعمطقلا اع
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 لج تام 23 اعمباكرلاَنوداومصوَمعااذا تح

2 23 
 ١ | تارتسورسوديعمتا لمع اهلا كددوراجلا ثيدج قوراكأ ًاوهوفازتد بعو أ هاورو

 ني لكنمهبلا فاَدلوعبرْثدسح هنموديورلا ي ذا فماذا نمهيلعلبقأ أوهنمبرقىأ

3200 ْ 
 ا 2 او ىارعال نبا نءةعيرس ولدنا 0006

 ا 7) ةسء و يم

 ناقعلا يلد يقع نقع 95 تاقذاللا اوعمْطْص اعلا اذا
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 ٍفاادنمف 5 لما لد [يبالاو 4 د دوتامعلا عاشت 0 را لسقو ثماح 0

 ميطخلا نبال تيكبلا نيادشنأ اونو فز لدم

 سوم

 ُكادَفراَكاهارْدَ #3 اننروَحو انماج [عمادأ

 نع .ماللا فب فاذوبأىرهوما لاق ماللا عنب فادوبأو امري تال فراقامدارأ

 م

 "0 ف ىورمل !كلذركذلافو 0 زاد نعرلود عسهنال ف ورصمرسغ دو اوصو كرا

 هن سءو

 فنكغادا ,/ ففاد قد رغلا رمل ندا سلف وهب صيصفب تلد ورب ءانّذلا

 2 ه - 1 ا 8

 لافراتساو لاح ىف ةقرمسلاءاج

 * ىئارودقرذصلفاهّضْعيو »* نا اركسلا شم كاتمملا * نار ىهو تةماذادَ 5

 5 لاذلا,ٌفَةلْذارمسغ اورو ىرهنالا لات ثور رسم لرلا ىنس انفال ثيل

 - م م

 ضرخ اوه قو حاشا مزاللا نرلا يذلا (مدإ لاذلاءتايبالادبثنأو مساع اكو

 و ساس رك ل موو يا وهو ىداض ىو

 هني 0 بقندلأف ند توما لع قس ىح ضدرملاه ارب فتذمو فن دمو فدو تا دلجرو ناك ام

 | دلال ةلاعالت اذؤجب قربك هوردصم ا»بفضصو هئاكمتوب أودعمج لو

 مده رك

 ءارشلا تدق ناو تعج تت تاضندةوسنو قلد ةأ ماو قانا ونامت نال جرورسكلا
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 0 سادس رك دع رك أ
 ٌكنوخإو تافتدناوح ًالاقض عم وقت دلا نش نزوح 0

 اك د

 ةذئتلاو ثنؤملاو رك ذملا هم ىو سب فدموقو فد: أ | سهاو فتن دل جر ىرهوتا 5 د

 ظل عا اا12202022222222ل51ثل5ل9لثلل39ؤ22-9592ك

 ب

 هءودسلا# ىدعتيالو ىدعتيهمتدأومل_ةمقتدأو لقى ًارسكلابضيرملا ف :ددقو عم او
 و هدو - سور دى ع 7 2-2

 حاصلا لوقوهقن! هقتدأو بنل ا ىلا هب بهذي ف :داولاه دق اوناك ناو فندلاقال
 5 مروع ه8

 الحر حاراناهعقدأ #2 انتدنو كي واكد قر يعشلاو

 2 35 و <. اة 5
 سوشلا تةندلاقي ةراهدؤسا وعوذتخ داع أكف بورغلل هتان ادمدار |ترفصا نيحىاأ

 -ع ع عع موب 8سوءس ةمم 0ع

 ا عنز و افهددفهذئش لا (فدد) و رف _صا وبيغملاتنداذا تف دأو

 ادحا
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 نو ور ياسو جرح :

 1 ا ا 12100098 100 720051511 0 0 ' 1 ع 57

 ا تر لال تاع ةقاوهو تناديه لا ل مالنا[

 6 (تدإ -  كنانر + لادلا لصف

 تود ه ع

 ١ اذان نسا لتفقد لاقي ةعملا لاذ قادما قلب فز منان 00
 هوم 7 يدع 2 ه م

 1 فوغبا هع ساوعج لاه شاحب دملاقو هسلع نزوح ةقاذملرلا تْففاذَو

 م هس را

 لعتشف 5 وشو ايدكس لص ثدلا وهنتاع قا ىأاهب فدا ىدودى يطعأفا مبببطسلأ

 مع ل حل م ء وو

 لاني نكمأو أمت دتساو فدي مالا فدو همعق ادلب وغلا لع را

 ءاطا٠ نمةلدسلا داو تطسا لس 0 نكم ًاوأيهتامان كأن دةشاو كل مدا

 هاس»# |

 فدك عاطقلا نا نععربنبا ىحوماقتسساو بتسسسا ىأمهرمأ ف دتساو

 ىذلا مكه اقو ءاسنا ادنب درت ىذا 0 قفاؤ دل و <ه#هلالاذلاولادلا#فدتساو
 57 سوو

 تيد 5 ١و اميراضُفدكدملاواهعن اصُققدملاو 5 دام فاو فوم 3

 ا عرش لاهتسا ةفَدْمدلاَو اك !١نالعإه.دا را قئلارشوسلا لالخلاو ماركا نيبا ام

 آر ا نيللاريسسلا فيفا نون 5 |جلامملا متداول تيفو
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 وططلا نرافو ثماذا اود امان اكدواملَد فادي ددْيَورلاَي دكا فدلدلا (فاد)

 ةيتكلا ودة بتكملا فادتاك ب“ بدلا قوف فيلدلا ل: ةو سيشل أد هال لانو

 4 ةرطلاق ا ا

 قع

 رضوي الو ولانلا قرأ 553 عرهن مقلاديبك ال

 ىلا ارعالا نيا ن نيركلا هلأ د قوام وسبا وهلاقيو ||

 و8 هما مرو ص مع 0 ا دا 0_0

 قره مداَقل اذار #2 ا هه كسلا

 دود 8 6 0 9 5-5

 متهانقا د لاقياديو اا 0 1 رك عناب واد || ىلا كاتو
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 د_ةىذلازيبكلا فلاذلاو هعضومن غوش م ضرسغلا نو ابا

 و 1 -

 لاقوعكرو م وطلاب راقي وو ليقثلا

 للا ئشهىذلاوعوجلادلا لئسلاًدلاودلقنأ قماح فادي هلم مالا كاد َن نا ةمعصم ا

 تدر اديلا را د بغا كرولا قريبا ىلعءو

 يرام فاديلاملا عاد 00 َْى ايام ادت علا تلاوان و ًاهسلاَقَدَيو
7-0 

 كم نوب لاتانمدقتمهلانلدومدقتلا فدل عادلا فدلاولاز هلا ره

 هيثكا مارح او لالا سبام

 44 كم

 لئموطخلا سراي وهلوق
 حاصلا ةرامعو لصالاءاذك

 فادعمج او وطخلا براد و

 هىجنصفو تك للا لثم



 ظفا | بئاحلا اهفناهلوق

 ]أ امن ةنأس فنا د ف .اهنلا

 اًيِغ ادحاو نا اورامهلعلذ

 هءيعح ”هبتكىنعملاب

 فيقدلا حامسا اودع فيقدلا رات ططملاولا مخافة عر اهدا زالا وقدر يافا

 يا فصي ل اقفال ةمراوذهراعتساوَنلامسا اوغو سدا

 ورد ى 3 ةم

 قدي وهالو قومسموهالف 23 اهتاريداشران'؟ انلعُفَتب

 هم مع

 هلوقو ضرالاه جو ىلء فخ ىثاملا فدو
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 امفانث آلا لةتزوهكلا 4 ايفادئاهْشَم 0 أكبلا
 5 هر ه 8 كد مد

 تندلافو قو وريدودموقلا فال وداو :بتقا كك قفافتادتدارأ ااا

 ا لقت لمانلا و ا ىهدردنالافو امل ادقةيدابلا لهن موق َقأىأةفاد

 سو نيكلا لاك هنآ هنع هللا ىذررعث د دخ ىو ةقادت الق نماتسلع ٌتَدلاَعي ودليلا

 موقلاةَفادا اورعوب لاك ينسوا ماد ةوهقاد كموقنمانيلَ تقدمنا لاما

 موق مه فأدلا لجأ نماهنع كلنا يالا وُ ثيدح فو ديدُشاا نسل عاج نورس

 ٠ نواب رب ارا نم وقالوا موق محلا ايديا سل امس ةعاجب نو ريسي

 93 يرصد

 واه قرشا حاصلا عواد مشاهف ىب محال دمعدسر دملا اومدق ممن ديريزصملا
| 

 يدا دافد-ئءهللا ىذرر < ةقدَص لد ناك هنأ 1لاسثيدج ىو امننومداققلا كءاوأ عفتتمفامب

 م6٠ 0 2 همن. < ا 8 لا هس هد وِ
 8 هيريخال نينمؤم اريمأةمزعالولةيؤاعمللاف فئحالا ثيدح و مهيفاههحو وتارعالا نمةقاد
 م تت م5 -

 ا تامل اهيفّنا ع :لاقف لت !ةنللا فل ههتتالوسرابلاقاننار ءانأثءدحلاىو تفدةفادن ا

 شدحلاةقادلاو ةلوحنوةديموقلاو وفطرخ الا يدط وأي معريست اهنا ريق
-_ ٍ 

 صاد سا 4

 فقدك عا رجا ىلع ققدواضعن مهضعَبكر اذاه انفلات و تودي ىأ ود ءااوف نود

 انأقادهنادوع_هنباثيدح فو هنري رجالا اناواءافدوئادسمَئادْكاذكَو هلع

 3 ورؤقو ان يفد هيلع ُتفدوهَادوميلعُتْكمادلاَنكرَ ر رحودهيلعز 2 أىأردب موب لوج

 هنادإاخثد دح ىفو هانععة عملا لاذلابىؤرب ودوع نا هملع ف فدو ل هجابءارفعامب انضم

 لأ هلعز مله انعمهقا دما ةزيسأ هعمناك نمالأ هيدانس ىدانلدللا ناك انف موقَةعْذج حب نم رس

 ةيز لاق ةنلع كراهْح اوهودفادمو اقافد لخرلا تقفادلاق»

 فافدلا نمِبدّسلا عمناك * فازط 1 عوا ف رانا

 ثيذابطاه تاو ةئيهط ةغا ىهو هيك نافل فيفتي فادي رخسأ ةْغل هود س عون ل اك

 لو هيلغ هللا ضدنا لوسرمادوق هولمةفدرعلا ع نم دلادبريدوُذألاقفريسأبف أ هن :أعوفرملا
 دلع لوف

 | : د
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 ١ 2د

 3 ١ تعم وم نس 1

 | ةقدلا ف تمللادشنأو ا

 ووو بن عع

 ىدحا قد حو نفق ادةرشك ىلع رسكو فيعبضتل(ةيهاركهايةريسخالا اغلا بم كاد ش

 ١ (تمد) ءافلا فرح < نادال

 - نايس 9 م 2 همد

 ناطبلا نمنيتفدلا ع رق *« اهاحوىلعت راسو
- 

 ناسا ة فص ىف ىلعت دن ينحل هش ليقف :

 هم ى را

 بلاحوتايماداهنمهيقد 2 هنامكت حت لمعلا ح ودك ع

 ةقانةفصاضي ادشناو

 م82 و 2 هَ

 0 ارامل #2 دب "كعاورلا دنعاهل طر

 دنعكاذولأرلا نا ارطضا برطسضي|بتعرس هل م اهلطظَتأدير يبيح ءالسعلاّلةءاورو
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